
Vårt Dala Energi 2016



Dala Energi är en lokal leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder 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 ligger på att leverera en kund-
upplevelse som är lite mer. Våra kärnvärden – stabilitet, ärlighet, kundnytta, engagemang 
och respekt – ger oss alla en SÄKER vardag.

Dala Energi-koncernen omsätter knappt 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans 
är vi ca 74 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter.

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk 
avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och 
tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) 
finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets 
aktier gör du det på www.alternativa.se eller ring 08-673 17 90. 

Läs mer på dalaenergi.se eller ring vår kundservice på tel: 0247-738 20 så berättar vi mer.

Dala Energi
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– Vårt fokus skall ligga på att 
leverera lite mer för bygden

”ÅRETS LADD-
PLATS 2016” 
FINNS I RÄTTVIK   
Den 19 november fick Dala Energi 
ta emot utmärkelsen ”Årets ladd- 
plats 2016”* i samband med eCar 
Expo i Stockholm. Hög effekt, 
perfekt läge och väderskydd var 
faktorer som bidrog till segern. 

Ur nomineringen: Dala Energis 
snabbladdare i Rättvik kan tack 
vare sin effekt på 100 kW ladda 
upp till tre elbilar samtidigt.
*Det är användarna som nominerar, och 
föreningen Elbil Sverige och tidningen 
Elbilen i Sverige som utser vinnaren. 

Vårt unika samarbete mellan 3 500 privata 
aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik 
och Gagnef, kan ses som en form av Public 
Private Partnership. En utveckling av bygden 
på affärsmässiga grunder som har alla förut- 
sättningar till att skapa framgång. Vi skall 
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, där vårt 
fokus skall ligga på att leverera en kundupp- 
levelse som är lite mer. 

Med vårt unika ägande finns det också 
många förväntningar. Vad innebär egentligen 
att man är nöjd och blir man någonsin helt 
nöjd? När man är nöjd anser man situationen 
som godtagbar, känner välmående och glädje. 
Någon klok person har sagt att ”den som slutar 
bli bättre slutar att vara bra”. Vi kan alltid bli 
bättre, men vi skall inte heller glömma bort att 
fira framgångar, känna välmående och glädje. 

2016 var ett av bolagets intensivaste år 
någonsin, där efterfrågan på fiber ökade 
kraftigt. 2016 tecknades över 2 000 avtal för 
villaanslutningar och vi byggde och anslöt 
cirka 1 600 fastigheter till vårt öppna fibernät. 
Utvecklingen fortsätter och vi går in i 2017 
med fulltecknade orderböcker. Dala Energi är 
det bolag som investerat mest i fiberutbyggna-
den i Dalarna under 2016!

2016 var elnätets tillgänglighet 99,983% 
vilket innebar att av årets 527 040 minuter var 
526 866 minuter tillgängliga. Vi är inte nöjda, 
vi har ökat takten i att förnya elnätet för att för- 
bättra leveranssäkerheten och leveranskvalitén. 

2016 invigdes Dala Energi och Bergkvist- 
Insjön’s satsning på en gemensam värme-
produktionsanläggning i Insjön. Målet med 
samarbetet är att skapa en långsiktigt låg pro-
duktionskostnad av värme till fjärrvärmenätet 
och sågen i Insjön, som till 100 % baseras på 
lokala biobränslen och därmed stärka vår 
konkurrenskraft på värmemarknaden. 

Med Dalarna som bas, stärkte Dalakraft sin 
position på marknaden. Detta genom moder-
na produkter och ett kundfokus som leder till 
nöjda kunder och ett rekordresultat.

Jag vill tacka alla engagerade kunder, ägare, 
styrelse och framförallt våra medarbetare och 
partners för en fantastisk utveckling under 2016.         

Vi fortsätter vår resa mot ett framgångsrikt 
Dala Energi 2025. Med en reviderad affärsidé 
och ny vision, tillsammans för bygdens bästa 
investering. Den handlar om att vi tillsam-
mans skall utveckla vår bygd och se det som 
en investering för kommande generationer. 
För våra ägare ska det vara självklart bra att 
man investerat i ett framgångsrikt Dala Energi.
Vår devis  – Lite mer för bygden. 
Bengt Östling, VD

Vad är framgång för Dala Energi? Ett snabbt svar är nöjda kunder och ägare, men 
går kund- och ägarintressen att förena med framgång? 

Ett välmående samhälle vilar på trygg försörjning av el och värme, och 
moderna kommunikationslösningar. I en stor, lokal satsning bygger vi 
nu ett snabbt och framtidssäkert fibernät i Rättvik, Leksand, Gagnef 
och Säter. Dala Energi – tillsammans för bygdens bästa investering.

En nöjd Bengt Östling som fick ta 
emot diplom för ”Årets laddplats”.



 Behovet av säker och snabb kommu-
nikation gör att fiberförsäljningen går 
bra. Den stora utmaningen är att klara 
av att leverera anslutningarna i den takt 

som våra kunder önskar. Dala Energi är ett affärsdri-
vande företag med starka rötter i bygden. Vi bygger 
infrastruktur genom att gräva ner fiberkabel till våra 
kunder och erbjuda bra och prisvärda tjänster genom 
vår kommunikationsoperatör Zitius.

 Vi levererar fjärrvärme till industrifastig- 
heter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, 
skolor och småhus i Leksand och Insjön. 
Vårt samarbetsprojekt BIODAL står sedan 

ett par månader tillbaka för en stabil och modern värme- 
försörjning i Insjön. Vilket ger ett konkurrenskraftigt 
erbjudande till både privat och företagskund. Vi erbjuder 
tjänster för trygg och driftsäker värme.  

 Att alltid ha tillgång till en säker leverans av 
el och datakommunikation under dygnets 
alla timmar är för de allra flesta en själv-
klarhet. Med en tillförlitlighet på 99,98 % är 

det helt naturligt men det sker inte utan stora insatser 
från våra medarbetare. Vår infrastruktur ska hjälpa 
människor och företag att leva och agera i vår bygd på 
ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Investeringar i att 
förnya elnätet medför att investeringstakten är rekordhög.  

Fibernät

5
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Vi sätter fokus på fyra områden
Under 2016 arbetade vi fram en ny vision: Tillsammans för bygdens bästa 
investering. Den resulterade i att vi under 2017 går in i en ny organisation för 
att förbättra förutsättningarna för att bli Ett Dala Energi och framgångsrika 2025. 
En laguppställning och spelidé som skall resultera i att vi blir bättre på att möta 
framtidens stora utmaningar.  

Vi ska erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper 
människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och håll- 
bart sätt där vårt fokus ska ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer.  



1. KUND 

EN KUNDUPPLEVELSE
SOM ÄR LITE MER  

Våra kunder upplever Dala Energi som 
ett lokalt och nära företag med hög 
leveranssäkerhet och ett positivt bemö-
tande. Vi jobbar aktivt för att tillmö-
tesgå våra kunders förväntningar och 

behov. Vi ska kunna 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. Att vi är nära innebär 
att vi känner till och vill utvecklas inom vår bygd på ett 
enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ska ligga 
på att leverera en kundupplevelse som är lite mer. 

2. MEDARBETARE 

BYGDENS ATTRAKTIVASTE 
ARBETSPLATS

Energibranschen är en spännande 
och föränderlig bransch. Det gäller 
att ta vara på kunnandet som finns, 
utbilda och utveckla samt våga tänka 
nytt. Oavsett vilken tjänst man har 

inom Dala Energi kan man alltid medverka till 
utveckling av verksamheten. Vår ambition är att 
bli bygdens attraktivaste arbetsplats med fokus på 
individuella utvecklingsplaner, en helt olycksfri ar-
betsplats och ett frisktal på 99,9%. Tillsammans blir 
vi bättre på att möta framtidens stora utmaningar.  

3. HÅLLBARHET  

BYGDENS
UTVECKLING 

Produktion av el och värme påverkar 
miljön i viss grad och här har vi ett 
ansvar. Med ny teknik, en öppen och 
positiv dialog för utveckling, ser vi 
möjligheterna till att bidra för ett mer 

hållbart samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar 
inom energi och digital kommunikation med högre till-
växttakt än resten av Sverige visar vi att vi menar allvar 
med vårt hållbarhetsarbete. Vi satsar vidare på fossilfria 
fordon och ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer.

4. EKONOMI

BYGDENS BÄSTA
INVESTERING

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i 
en lokal drivkraft med syfte att ge eko-
nomisk avkastning, en sund samhälls-
utveckling och en hållbar miljö. Som 
stolt aktieägare i Dala Energi främjar 

du bygdens utveckling i Rättvik, Leksand, Gagnef och 
Säter. Dala Energi är ett affärsdrivande företag och vi 
vill fortsätta att vara ett attraktivt fristående energibolag 
med privat och offentligt ägande. Genom en tydlig 
intention kommer Dala Energi koncernen aktivt söka 
tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för 
regional samverkan och strukturutveckling. 7
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Under 2016 upplevde Dala Energi en ketchup- 
effekt för beställningar av fiber, och det kom 
mycket. Totalt levererades 26 fiberprojekt varav 
15 projekt i sambyggnad med pågående elnät- 
projekt. I projektavdelningens utmaningar 
ingick bland annat att aktivera 30 schaktlag 
och totalt 100 yrkesarbetare, samt att hantera 
pressade leveranser av material och mängder 

av kontakter med myndigheter och närmare 
2 000 fiberkunder. Projekten bedrevs dessutom 
i offentlig miljö och var beroende av tid och 
väder. Vid årets slut hade över 1 500 nya kun-
der fått tillgång till ett framtidssäkrat fibernät 
med ett brett utbud av tjänster. Ytterligare cirka 
450 installationer fick på grund av väder och 
vind slutföras under kvartal 1 och 2 2017.

Ett år av fiberleveranser

Dala Energis
fibernäts-
utbyggnad 
i siffror 2016 
• 26 fibernätprojekt
• 22 elnätprojekt, varav 15
 i sambyggnad med fibernät 

FLERA UTMANINGAR:
• Aktiverat 30 schaktlag
• Aktiverat 100 yrkesarbetare
• Pressade leveranser av material
• Kontakt med närmare
 2 000 fiberkunder
• Mängder av myndighets-
 kontakter
• Projekten bedrivs i offentlig
 miljö
• Tid och väder  

Med strax över 1 500 färdiga installationer kan Henrik Bernhardsson, chef för 
Fibernät, blicka tillbaka på ett år fyllt av utmaningar. Samtidigt har projektorganisa-
tionen vuxit in i sin roll, och med en permanent projektchef ska nu alla verksamheter 
synkroniseras ihop.

Nedläggning av fiberslang i Norr Bergsäng, ett av våra kampanjområden.

Som en lokal leverantör av el, värme och fiberteknik är vi även en stark 
drivkraft i utvecklingen av det lokala affärslivet. Som företagskund till 
Dala Energi främjar du företagsklimatet i Rättvik, Leksand, Gagnef och 
Säter. Dala Energi – tillsammans för bygdens bästa investering.
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Beställ enkelt 
dina tjänster 
på Zmarket
Vår tjänsteportal Qmarket bytte 
nyligen namn till Zmarket. Här 
kan du som kund enkelt jämföra 
och välja bland mängder av 
produkter och tjänster inom TV, 
telefoni och bredband.  Zitius 
som ansvarar för Zmarket är vår 
kommunikationsoperatör och 
erbjuder utrymme i fibernätet 
till tjänsteleverantörerna.  

DU HITTAR ZMARKET PÅ 
dalaenergifibernat.zmarket.se
  

– Man måste backa tre år för att förstå vad 
vi har uppnått, säger Henrik Bernhardsson och 
syftar på att man mer än fördubblat antalet 
anslutningar tre år i följd.

Under 2014 gjordes 250 installationer, 
under 2015 skedde 650 installationer och 
2016 landade det alltså på drygt 1 500 färdiga 
installationer. Under processen får alla kun-
der minst tre besök, först av en säljare, sedan 
en projektör och slutligen en installatör.

– Det har sina utmaningar när alla vill ha 
fiber samtidigt och det har varit ett turbulent 
år, men ändå i kontrollerad form. Vi har 
gjort allt detta i befintlig organisation och 
projektorganisationen har vuxit in i sin roll 
på ett professionellt och planeringsmässigt 
sätt. Jag är väldigt stolt över att de har klarat 
av att växla upp takten på det här sättet, säger 
Henrik.

En fjäder i hatten är fiberleveranserna till 
Leksands största fastighetsägare, Skoglunds 
Fastigheter.

– Vi startade sena hösten 2016 och kom-
mer att vara färdiga i mars/april 2017, helt 
enligt tidplan. De ser nytta med vår fiber och 
vi är glada att vi fått förtroendet att ansluta 
dem till vårt fibernät, berättar Henrik.

Stärker samordningen av
alla verksamheter
– Vi har upplevt svårigheter kring leveranser 
och sett betydelsen av att permanentsätta 
roller i organisationen. Därför har vi tagit in 
en projektchef som på allvar ska synka ihop 
alla verksamheter inom elnät, fibernät och 
värme, och göra samförläggning så långt det 

bara går. Elnät har verkligen hängt med på 
tåget när det gäller samförläggning av fiber. 
De har samtidigt haft sin egen verksamhet att 
hantera, men utan samarbetet hade det inte 
fungerat, intygar Henrik.

Samhälls-spinoff
Fiberutbyggnaden sysselsätter betydligt mer 
arbetskraft än de som ingår i organisationen, 
förklarar Henrik.

– Jag har hört hotellägare säga att de aldrig 
haft så hög beläggning förut, och fler lokala 
företag växer. En av våra entreprenörer har 
också ramavtal med Arbetsförmedlingen 
och hjälper till med att slussa ut nyanlända i 
samhället. Vi tycker det är ett bra initiativ.

Fortsatta investeringar 2017
Vi fortsätter att investera för att ansluta  
ca 1 800 berättar Henrik. 

– En utmaning är att hitta resurser för att 
bygga, en annan är att hantera alla myndig- 
hetskontakter. Vi behöver tillstånd från 
Vägverket för schaktningsarbeten och från 
Länsstyrelsen för att dra fiber över en åker, 
eftersom det kan finnas fornlämningar och 
viss mark ska vara orörd. Sedan har vi miljö-
styrelser och liknande. Det gäller verkligen 
att ha god framförhållning.

– Vi har 24 månaders cykel på oss att leve- 
rera, det vill säga fram till 2018 för avtal som 
tecknats 2016. Vi strävar efter att kommunicera 
med våra kunder så mycket som möjligt, 
samtidigt som vi har fullt fokus på att följa 
tidplanerna. Det här kommer vi att lösa, 
avslutar Hennrik.
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– Ett av våra kundjobb sedan flera år tillbaka 
är att sköta underhållet av vägbelysningsnätet 
i Rättviks och Leksands kommuner. Utöver 
det avtalet utför vi just nu utbyte av gamla 
kvicksilverarmaturer till nya LED-armaturer 
åt framförallt Rättviks kommun, där vi bytt 
närmare 1 600 armaturer på 2 år. Under 
2016 har vi ökat antalet utförda kundjobb 
och hjälpt stora företag som Eltel Networks, 
Bilfinger med flera.

Sedan mitten av 2016 har Dala Energi även 
en mätbuss för mätning och felsökning av 
kablar i nätet. Det kan vara mätning både vid 
felsökning och nyförläggning.

– Bussen har mycket avancerad utrustning 
för felsökning och ryktet spred sig snabbt 
även utanför vårt område, och vi har utfört 
mätningar åt andra företag och elnät. Vi 
har två tekniker som är specialutbildade för 
bussen, berättar Alf.

Ett annat område med stora möjligheter är 
elserviceavtal mot Dala Energis större kunder 
inom process- och tillverkningsindustrin.

– Under mars 2017 signerade vi vårt första 
avtal gällande service till en stor industri i 
Rättviks kommun. Vi ser stora möjligheter att 
hjälpa våra större kunder att driftsäkra och 
upprätthålla standarden på sina anläggningar.

– Under 2016 monterades även Sveriges 
två första superchargers, laddstationer för el-
bilar, varav snabbladdningsstationen i Rättvik 
tilldelades priset ”Årets laddplats” (se även 
sidan 4). Samtidigt planeras det för ytterligare 
byggnation och under 2017 kommer Dala 
Energi att bygga fyra nya stationer.

Alf Lilletoftes enhet utökades under året 
och han ser fram emot en ökning av antalet 
uppdrag.

– Under 2016 nyanställdes tre distributions- 
elektriker, och en arbetschef i Säter. Själv är 
jag ny som entreprenadchef. Entreprenad-
avdelningen har ett väldigt tufft år bakom 
sig och jag vill ge en eloge till våra duktiga 
och driftiga montörer som har presterat hårt 
under hela året avslutar Alf.

Entreprenadtjänster
– ett växande behov

Dala Energis 
elnät består 
idag av cirka
• 440 km hsp luftledning
• 675 km hsp jordkabel
• 15,1 km lsp friledning
• 518 km lsp hängkabel
• 1 192 km servisledning  
 mark
• 8,9 km servisledning luft

Hsp=högspänning.
Lsp=lågspänning.

Dala Energis entreprenadavdelning utför både interna och externa uppdrag inom el 
och eldistribution. Kompetens inom detta område efterfrågas mer och mer, berättar 
Alf Lilletofte, ny entreprenadchef sedan oktober.

Visste du att Dala Energi stödjer skolorna i regionen? Vi är en lokal leve-
rantör av el, värme och fiberteknik. När du väljer oss bidrar du till en trygg 
och lärande skolmiljö för eleverna i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. 
Dala Energi – tillsammans för bygdens bästa investering.
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– Våra kunder efterfrågar leveranssäker elför-
sörjning alla timmar på dygnet och nu ökar 
vi våra satsningar på att förnya elnätet, berät-
tar Bengt Östling, vd på Dala Energi. Trots 
löpande investeringar under åren har vi idag 
ett elnät som delvis byggdes för över 40 år se-
dan. Då, precis som nu, byggde vi elnät som 
skulle hålla i minst 40 år. Vi vill säkerställa att 
elnätet även de kommande åren fungerar som 
det ska så att våra kunder alltid har el. Därför 
investerar vi för framtiden, förklarar Bengt.

Smart elnät i framtiden
Investeringarna i nya, vädersäkrade elnät 
kommer att medföra betydligt färre avbrott 
och lägre underhållskostnader men det finns 
mycket mer att göra. 

– Vi ska också utveckla vårt elnät till ett 
smart elnät, som möter framtida behov av 
decentraliserad elproduktion. Genom smart 
styrning i ett integrerat system kan vi minska 
energianvändningen och antalet effekttoppar, 
berättar Bengt. 
– Det innebär också att befintliga elmätare 

kommer att bytas ut till så kallade smarta 
elmätare främst på grund av nya regler, för-
bättrad kvalitet och bättre kostnadskontroll. 

Kostnaden ingår i nätavgiften och som 
kund kommer du att bli informerad i god 
tid innan installatören kommer och byter 
elmätaren i hemmet. År 2026 förväntas samt-
liga elmätare i Sverige möta de nya kraven. 

Nätverkar för att klara det som kommer
I förhållande till sin storlek satsar Dala Energi 
enorma summor för att elen ska fungera även 
i framtiden.

– Vissa av våra anläggningar är gemen- 
samma med Ellevio och vi gör därför sam- 
investeringar i vissa projekt. Samtidigt fort-
sätter vi att vädersäkra våra egna anläggningar 
och strävar efter projekt där vi kan förlägga 
fiber och elnät på samma gång. Vi samverkar 
även med andra företag, bland andra Malungs 
Elverk och nätverket Elinorr, säger Lars-Erik 
Löf  ansvarig för nätutveckling och teknik på 
Dala Energi.

Investerar 200 miljoner 
kronor i bygden
Dala Energi planerar att under de kommande fyra åren investera mer 
än 200 miljoner kronor i elnätet. – Alla har rätt till ett bra elnät och 
behoven är lika vare sig man bor i Stockholm eller på landsbygden. 

”Våra kunder efter-
frågar leveranssäker 
elförsörjning alla 
timmar på dygnet och 
nu ökar vi våra sats-
ningar på att förnya 
elnätet”
Bengt Östling,
vd på Dala Energi
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Pannan är ihopkopplad med Bergkvist-In-
sjön som tog en äldre panna ur drift när 
Jenny gick igång. Under 2016 producerades 
c:a 58 GWh varav knappt 10 GWh gick ut på 
det lokala fjärrvärmenätet. Pannan kördes i 
större omfattning än planerat för att trimma 
in olika bränslen och driftsfall. Bränslet är 
sågspån och torrflis från Bergkvist-Insjön AB 
samt Moelven Dalaträ AB. En mindre mängd 
pellets köptes från Falu Energi & Vatten som 
driver en pelletsfabrik baserad på spån från 
samma sågverk. Vi har alltså skapat en lokal 
värmeförsörjning som dessutom backas upp 
av två biopannor och en oljepanna som finns 
hos sågverket. Därför har Dala Energi kunnat 
stänga sin pelletspanna i Insjön och en äldre 
reservpanna har skrotats.

Under sommaren slutförde den belgiske 
leverantören Vyncke vissa mindre garanti-
arbeten och anläggningen blev helt färdig. 
För pannan gäller miljövillkor beslutade av 
Leksands kommun 2015-04-02 och löpan-

de sker mätning av alla utsläpp. Utsläppen 
ligger ungefär 60 % under miljövillkoren och 
bränslets verkningsgrad är 92 %. Det betyder 
att pannan mycket väl klarar alla mål som 
sattes upp när den beställdes. Samtidigt har 
Bergkvist-Insjön genomfört en stor moderni-
sering av sina pannor som numera klarar alla 
miljökrav som har ställts av Länsstyrelsen.

Dala Energi har nu en stabil och modern 
värmeproduktion i Insjön - ett starkt erbju-
dande till både privat- och företagskunder.

Dala Energi äger tillsammans med Bergkvist-Insjön AB bolaget BIODAL Kraftvärme 
AB som byggde den nya biopannan som proveldades 2015-10-06 och fick sitt 
namn efter dagen som är ”Jenny”. År 2016 är första helåret i full drift.

FJÄRRVÄRMEN I INSJÖN

Den nya biopannan 
Jenny är i full drift

Den nya biopannan Jenny vid Bergkvist-Insjön AB.

Några ord från
Dala Energis
kunder
– Det fungerar skitbra!

– Jag tycker att det är för dyrt, 
elnätsavgiften är högre än den 
faktiska elförbrukningen. Men 
annars har det fungerat bra.

– Jag har upplevt att Dala Energi 
bjöd på bra service. Klara och 
tydliga besked och allt flöt på.

– Jag värnar om det lokala och 
eftersom de heter Dala Energi så 
känns det nära. Jag vet inte vad 
som är i tiden men jag tror nog 
att de är det.

– Vi har precis blivit driftfärdiga. 
Installationen har gått väldigt 
bra. De som var ute och kopplade 
in, har återställt allt bra efter 
grävningen, det är bra och 
snyggt. Jag är väldigt nöjd med 
inkopplingen.

– Min känsla är att det känns 
lokalt och att de jobbar för fram-
tiden. Det har inte varit några 
problem så jag har förtroende 
för Dala Energi.

Produktion av el och värme påverkar miljön i viss grad, därför bedriver 
vi ett aktivt och långsiktigt miljöarbete. Ett exempel är vårt samarbete 
med Elbil Dalarna, ett projekt som ger bättre möjligheter att använda 
elfordon. Dala Energi – tillsammans för bygdens bästa investering.
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Fjärrvärme kostar inte flis
Under 2016 levererade Dala Energi varmvatten och uppvärmning till 487 kunder i 
Leksand och Insjön. Fjärrvärme är en hållbar energilösning, producerad med 100 % 
förnybart biobränsle.

Miljövänligt, driftsäkert och nära underhålls-
fritt. Fördelarna är många för den som väljer 
fjärrvärme till sin fastighet. Alf Johansson är 
driftchef och en av dem som ser till att det 
fungerar.

– Vi strävar alltid efter att höja den totala 
verkningsgraden i anläggningen, och spara 
energi i slutänden. Vi försöker också sänka 
kostnaderna på andra håll, exempelvis att 
förbättra avtalen för inköp av flis.

Under 2016 sattes det som mål att alltid ha 
minst ett projekt levande för driftoptimering, 
produktion och/eller distribution, berättar Alf.

– Det första som startades upp var driftop-
timering av distributionen. Det vill säga att 
vi försöker pumpa så lite vatten med så låg 
temperatur som möjligt och samtidigt tillgo-

dose våra kunders behov. Nu har vi i driften 
verktyg för att kunna se vad som händer ute 
hos kunderna. Vi tittar på varje undercentral 
i varje fastighet och jagar det vi kallar retur-
temperaturbovar.

Lång livslängd, möjlighet till olika betal-
ningsmodeller och minimalt med oplanerat 
underhåll gör att det inte behöver ”kosta 
flis” för den som investerar i fjärrvärme. 
När fjärrvärmecentralen är installerad och 
driftsatt kan man se fram emot bekymmersfri 
uppvärmning under många år framåt. Alf 
intygar att driftsäkerheten är hög.

– Antalet driftstörningar och larmut-
ryckningar är i stort sett försumbart, så bra 
fungerar anläggningen nu.

Fördelar med 
fjärrvärme och 
vad som ingår i
serviceavtalet

Ladda ner ansökan om Serviceavtal 
på dalaenergi.se.

Bostadsrätterna vid Rosens lada är alla anslutna till fjärrvärmenätet.



Vi vill vara ett modernt energibolag och en attraktiv arbetsgivare som kan vara en drivkraft för bygdens 
utveckling, säger Camilla Ollas Hampus, personalchef på Dala Energi. 

Energibranschen är en spännande bransch men vi måste tillsammans skapa intresse för att kunna rekrytera 
duktiga medarbetare i framtiden. Vi arbetar aktivt i ett nära samarbete med skolorna i vår region. Exempel 
på det kan vara att vi erbjuder praktikplatser, lärlingsplatser, examensjobb samt att vi deltar aktivt i Falun 
Borlänge Regionens satsning på arbetsmarknadskunskap för högstadie och gymnasieelever med syfte att 
utbilda Dalarnas framtida arbetskraft om arbetsmarknaden för att de ska kunna göra mer medvetna studie- 
och yrkesval och upptäcka regionens möjligheter.. 

Oavsett vilken tjänst man har inom Dala Energi så kan man alltid medverka i utvecklingen av verksamheten. 
Och tillsammans med övriga i organisationen arbetar vi utifrån våra värdeord Stabilitet, Ärlighet, Kundnytta, 
Engagemang och Respekt som bildar ledordet SÄKER.   

Under hösten 2016 gjordes en ny typ av medarbetarundersökning. Syftet med undersök-
ningen var att få en heltäckande bild över hur medarbetarna i organisationen upplever 
sina förutsättningar i arbetet och sin arbetsmiljö. Resultatet av undersökningen ligger 
till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet vad gäller både den fysiska och den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Medarbetarna är ett fokusområde och några av 
målen handlar om höjt prestationsindex, Ett Dala Energi där hela organisationen jobbar 
tillsammans, minskad övertid, individuella utvecklingsplaner, en helt olycksfri arbetsplats 
och ett frisktal på 99%. 

Behovet av arbetskraft som har ”rätt” kompetens gör det svårare att rekrytera därför 
har Dala Energi tillsammans med ett 40-tal andra företag och kommuner, anslutit sig till 
konceptet Arbetsmarknadskunskap som drivs av Falun Borlänge-regionen . 

”Behovet av arbetskraft 
som har ”rätt”  kompe-
tens gör det svårare att 
rekrytera. Än så länge är 
läget inte akut för oss 
på Dala Energi”

Camilla Ollas Hampus,
HR-chef Dala Energi
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Vi vill vara bygdens attraktivaste arbetsplats. Med hjälp av ett antal uppställda 
mål fram till 2025 hoppas vi kunna nå dit.

DALA ENERGI 2016: SJUKFRÅNVARO 2,56%. ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA 74. ANTAL KVINNOR 18. ANTAL MÄN 56. PENSION 3 ST. NYANSTÄLLDA 9 ST. 
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Bristen på arbetskraft som har ”rätt” kom-
petens gör det svårt för privata företag och 
offentliga organisationer att rekrytera per-
sonal. Samtidigt är det svårt för många unga 
att hitta jobb, eftersom de saknar relevant 
utbildning och/eller erfarenhet.

– Än så länge är läget inte akut för oss på 
Dala Energi, men vi är medvetna om att vi 
måste börja se om vårt hus, säger Camilla 
Ollas Hampus, HR-chef på Dala Energi.

Det är mot denna bakgrund som Dala En-
ergi, tillsammans med ett 40-tal andra företag 
och kommuner, har anslutit sig till konceptet 
Arbetsmarknadskunskap som drivs av Falun 
Borlänge-regionen. 

Arbetsgivarnas röst
Företagen själva har av förklarliga skäl varken 
tid eller råd att åka runt i skolorna och prata 
med eleverna. Istället är det de två experterna 
Pierre Mörk och Ingrid Saksvik som har fått 
uppgiften att vara arbetsgivarnas röst. Syftet 
är att eleverna ska få en tydligare bild av vad 
som kommer att förväntas av dem på arbets-
marknaden.

– Vi försöker inte slå ner deras drömmar, 
utan vi vill ge dem kunskap och bidra till 
att göra dem nyfikna och rustade, berättar 
Pierre.

På Dahlandergymnasiet i Säter går Emma 
Westerhagen och Shukri Hassan sista året på 

omvårdnadsprogrammet. Tjejerna är mycket 
målinriktade och har framtiden tydligt utsta-
kad. Emma vill bli ambulanssjuksköterska, 
men först vill hon jobba med akutsjukvård 
som undersköterska. Hon tänker även satsa 
på att göra lumpen efter skolan för att sedan 
bli militärsjukvårdare eller soldat inom hem-
värnet. Shukri utbildar sig inom psykiatri, 
men har siktet inställt på att bli socionom.

– När Pierre och Ingrid var här berättade 
de att det är viktigt att vi började tänka på 
vad vi vill jobba med i framtiden och att vi 
måste se till att gå klart gymnasiet, berättar de.

Både Emma och Shukri gör praktik under 
utbildningstiden och passar även på att arbe-
ta extra när möjlighet ges. Båda två vet att de 
kommer att vara efterfrågade på arbetsmark-
naden när terminen är slut.

Stort behov av teknisk kompetens
Även inom tekniska yrken är behovet av 
arbetskraft skriande i Dalarna. På Dala Energi 
kommer man framför allt att fråga efter projekt- 
ledare, projektörer och distributionselektriker 
de kommande åren.

– Men vi pratar inte om enskilda företag 
när vi är ute i skolorna, vi berättar mer över-
gripande. Men om vi besöker en utbildning 
inom exempelvis el och energi, då blir det 
naturligt att prata om hur det ser ut i företag 
som Dala Energi, understryker Pierre.

Jakten på Dalarnas framtid har börjat. Sedan våren 2015 reser två kommunikatörer 
runt i Dalaskolorna för att prata arbetsmarknadskunskap.
– Vi motiverar och inspirerar eleverna och deras föräldrar att göra medvetna studie- 
och yrkesval, säger Pierre Mörk på Falun Borlänge-regionen.

Dala Energi deltar i 
arbetsmarknadskoncept

Pierre Mörk på Falun Borlänge- 
regionen är arbetsgivarnas röst i 
klassrummen runt om i Dalarna.

På Dahlandergymnasiet i Säter går 
Emma Westerhagen och Shukri Hassan 
sista året på omvårdnadsprogrammet. 



– Det har varit kul och roligt. Visst saknar 
jag jobbet och arbetskamraterna men det är 
skönt med friheten och egen tid. 

Under november och december blev han 
tillfrågad om att jobba extra med att åtgärda 
trasig gatubelysning. Första frågan han ställde 
var om Bertil Ryss skulle jobba och Bertil hade 
frågat detsamma, om Roland skulle jobba. 
Tillsammans är de ett bra team. Roland tänder 
upp och släcker efteråt och Bertil kör lastbilen 
och byter de trasiga lamporna. Deras insatser 
var nödvändiga och mycket uppskattade. De 
har varit i Rättvik och Leksands kommun.  

-Det gäller att ha kännedom om området 
och veta var tändningarna sitter. Det går smi-
digt när man är två berättar Roland och så 
kan man ringa till varandra när det är klart. 

– Det var uppskattat när vi kom ut i byarna 
och bytte gatubelysningen, säger Roland.     

Efter jul har Roland varit helt ledig under 
vintern går det inte att göra så mycket. De har 
åkt iväg någon kortare tur och hälsat på lite. 
Han och fru Anette gillar att påta i trädgården 
så våren är en härlig tid. Sen är det ved som 
ska tas om hand och så barn och barnbarnen 

förstås. Julia 10, Astrid 7 och Oskar 3 som 
vanligtvis bor i Stockholm brukar komma 
upp på lov och helger och hälsa på. Så fritids-
sysselsättningar är inget problem.

Men visst saknar han jobbet och arbets-
kamraterna. Vi pratar allmänt om Dala Energi 
som arbetsplats och Roland tycker det är viktigt 
att bevara det lokala, att rätt kompetens kom- 
mer in vid nyanställningar och att personalen 
mår bra och stannar. Att ha ett lokalt energi-
bolag som värnar om aktieägarna och kom-
muninnevånarna är oerhört viktigt, säger 
Roland. Andra aktörer på energimarknaden 
kan ha andra agendor.

– I Rättvik har vi haft tur med rekryteringar 
och bra tillskott med ny personal, säger Roland.  

Drift och infrastruktur för kablar och 
ledningar måste nog finnas kvar i ett bolag. 
När jag frågar om han kan tänka sig att jobba 
extra igen så är svaret givet: självklart kan jag 
tänka mig att jobba extra igen vid en storstör-
ning. Klart man ställer upp och hjälper till. 

– Det är ju inte bara så där man går hem 
efter 37 år, Roland knäpper med fingrarna.  

Roland Moris fyller snart 68 och har jobbat på Dala Energi i hela 37 år. Vid 65, fråga-
de han om han kunde fortsätta att jobba till den lagstadgade åldern 67 år och det 
har han gjort fram tom juni 2016 då Roland gick i pension. 

– Att ha ett lokalt energi-
bolag är oerhört viktigt
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Vårt område 
sträcker sig 
över 14 mil
Vårt område där vi sköter belys- 
ningen omfattar ca 75 byar från 
Håven i norr till Djura/Brändan i 
söder, vilket sträcker sig över 14 mil.
Under vintern 2016 åtgärdades 
1052 st lampor på Rättvik/ 
Leksands belysningsnät! 322 st 
 i Rättviks kommun och 730 st 
 i Leksands kommun. 897 st 
armaturbyten är utförda, vilket 
är fantastiskt bra, säger Christer 
Nilsson, Arbetschef på Dala Energi.

Roland Moris har jobbat på 
Dala Energi i hela 37 år.

Hembyggt. För din hembygd. Dala Energi är en lokal leverantör av el, värme 
och fibernät. Våra kunder är också våra grannar, vänner och affärsbekanta 
som lever här. Att vi är nära innebär att vi känner till och vill utveckla 
bygden, som vi kallar vårt hem. Dala Energi – tillsammans för bygdens 
bästa investering.
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Vi frågade medarbetarna 
– Vad betyder Ett Dala Energi för dig?

– Betydelsen av Ett Dala  
Energi ger mig associationer 
till ett lag, en sammansvet- 
sad organisation som arbetar 
mot samma gemensamma 
mål, hela vägen, tillsam-
mans! Med olika kompeten-
ser och olika förutsättningar 
skall vi skapa det bästa vi kan  
tillsammans, oberoende av 
geografi eller olika nyttig-
heter.

Alf Lilletofte

– Ett Dala Energi betyder för 
mig att vi tillsammans gör 
det bästa för företaget och 
för varandra, att vi hjälper 
varandra i organisationen. 
Att hjälpas åt gör oss motive-
rade och engagerade, som i 
sin tur leder till att vi mår bra. 
Genom engagemang och ett 
gott samarbete i organisa-
tionen, blir Dala Energi även 
det bästa för kunden och för 
bygden.

Maria Strömbom Hammar

– Ett företag med stor samlad 
kompetens och teamkänsla 
genom hela organisationen!

Erik Olsson.

Golf för våra 
medarbetare
Vårt engagemang för förenings-
livet är stort och varierande. I 
och med vår sponsring av Säters 
GK, Gagnefs GK, Leksands GK, 
Rättviks GK och Tällbergs GK 
så kom idén upp om ett mäs-
terskap bland medarbetarna på 
Dala Energi. 

– Det var här vi gjorde upp 
om den åtråvärda pokalen ” EM 
i Golf ”, vilket betyder Elverks-
mästerskapen i golf. Anled-
ningen var just det stora antalet 
aktiva golfare vi har inom bola-
get och vårt engagemang vi visar 
i dessa klubbar via sponsring, 
säger Gustaf Sörlin, elkraftsin-
genjör på Dala Energi. 

Vinnare blev Gustaf Sörlin 
tätt följt av Sven Olov Mörk och  
Niklas Backman.

Här ser vi Dan Stolt, Robert Nilsson, 
Gustaf Sörlin och Niklas Backman.
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Med stort engagemang och väderleken 
på sin sida lyckades elhandelsbolaget 
Dalakraft under 2016 nå sitt hittills 
bästa resultat. Under 2017 ska banden 
med Dala Energi stärkas.
– Det goda resultatet har varit en stigande 
trend och kommer av att vi har kontroll på 
vår affär tillsammans med ett stort engage-
mang och gynnsamt väder, förklarar Mats 
Bengtsson, vd på Dalakraft.

En del av överskottet går tillbaka till bygden 
via ett stort sponsorprogram för barn- och 
ungdomssatsningar inom föreningar. Nyligen 

startades också initiativet Ung Dalakraft som 
bidrar med hjälp och inspiration till unga som 
vill förverkliga drömmar, idéer och projekt.

Dalakraft ägs till 24 % av Dala Energi och 
levererar el till 78 % av Dala Energis elnätkunder, 
en siffra som gärna får öka, önskar Mats.

– Vi levererar el i hela Sverige och som 
aktieägare i Dala Energi kan det vara in-
tressant att välja oss då en del av vinsten går 
tillbaka till ägarna. Det är positivt att Dala 
Energi äger oss och under 2017 utvecklar vi 
samarbetet ytterligare genom att ta hand om 
kundservice för båda bolagen. Det gynnar 
kunderna med bland annat generösare öppet- 
tider och fler kontaktvägar, understryker Mats.

Dalakrafts bästa år hittills

Visste du att Dala Energi stödjer kulturen i regionen? Vi är en lokal leve- 
rantör av el, värme och fiberteknik. När du väljer oss bidrar du till utveck-
lingen av musik, hantverk och teater i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. 
Dala Energi – tillsammans för bygdens bästa investering.

Vi på Dala Energi känner stor samhö-
righet med det samhälle vi verkar i och 
med de människor som är våra kunder. 

För oss är det viktigt att människor i vårt 
samhälle mår bra och får en chans att utveck-
las. Därför bidrar vi gärna till kultur och fören-
ingsliv och aktiviteter för barn och ungdomar. 
I SYNERGI kan du bland annat läsa om Häst-
folk i Furudal, Skejtparken på Siljansvallen, 

lek och bus på Åkerö, skidor på Granberget, 
golf i Gagnef eller om Dalhalla. Där vi på ett 
eller annat sätt bidragit till verksamheten. Det 
tycker vi är både roligt och viktigt.    

Vad vi väljer att stödja varierar över tiden. 
Däremot finns givna riktlinjer som vi följer på 
lite längre sikt. Vi har idag ett starkt varu-
märke, där bland annat vår medvetna och 
konsekventa satsning på sponsring, varit en 
bidragande orsak.

Samhörighet i samhället

”Dalakraft ägs till 
24 % av Dala Energi 
och levererar el till 
78 % av Dala Energis 
elnätkunder, en siffra 
som gärna får öka”
Mats Bengtsson, 
VD, Dalakraft

På Youtube hittar du 
vår film, Dala Energi 
– Lite mer för bygden.
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Vi vill vara ett modernt energibolag och en attraktiv arbetsgivare som kan vara en drivkraft för bygdens 
utveckling, säger Camilla Ollas Hampus, personalchef på Dala Energi. 

Energibranschen är en spännande bransch men vi måste tillsammans skapa intresse för att kunna rekrytera 
duktiga medarbetare i framtiden. Vi arbetar aktivt i ett nära samarbete med skolorna i vår region. Exempel 
på det kan vara att vi erbjuder praktikplatser, lärlingsplatser, examensjobb samt att vi deltar aktivt i Falun 
Borlänge Regionens satsning på arbetsmarknadskunskap för högstadie och gymnasieelever med syfte att 
utbilda Dalarnas framtida arbetskraft om arbetsmarknaden för att de ska kunna göra mer medvetna studie- 
och yrkesval och upptäcka regionens möjligheter.. 

Oavsett vilken tjänst man har inom Dala Energi så kan man alltid medverka i utvecklingen av verksamheten. 
Och tillsammans med övriga i organisationen arbetar vi utifrån våra värdeord Stabilitet, Ärlighet, Kundnytta, 
Engagemang och Respekt som bildar ledordet SÄKER.   

”För oss är det viktigt att 
människor i vårt samhälle 
mår bra och får en chans 
att utvecklas. Därför bidrar 
vi gärna till kultur och 
föreningsliv och aktiviteter 
för barn och ungdomar.”
Kent Byman, Kommunikation &
marknadschef Dala Energi



Ungefär en månad före stämman skickas 
kallelsen ut till alla aktieägare och man kan 
enkelt anmäla sig via dalaenergi.se. 

– Vi vill att det ska kännas välkomnande 
och trevligt trots att vi måste välja rätt stora 
lokaler för att få plats med alla. Så det blir en 
hel del förberedelser inför stämman, berätttar 
Maria Michels Staffas, marknadskoordinator 
på Dala Energi.   

När stämman slår upp dörrarna finns vår 
vd, Bengt Östling på plats i entrén för att 
hälsa på alla gäster. Registreringen brukar gå 
smidigt och prick klockan 16,00 drar stäm-
man igång. Punkterna på dagordningen gås 
igenom och vips så är det dags för middag 
och underhållning.

– Vi vill bjuda på en trevlig kväll där man 
kan kombinera sitt intresse för bolaget och 
samtidigt äta god mat, bli underhållen och 
träffa likasinnade, berättar Maria.

Vid 2016 års stämma var det succégänget 

bakom ”Midvinterblot” som underhöll,  
Camilla Collett, Maria Nilsson, Katarina 
Sakrisson och Roger Zackrisson.  

Som aktieägare i Dala Energi främjar 
du bygdens utveckling i Rättvik, Leksand, 
Gagnef och Säter. Tillsammans gör vi lite mer 
för bygden och blir bygdens bästa investering. 
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Underhållning av succégänget från Midvinterblot.Bilder fråm årsstäman 2016.

Fart, fest och glamour på
Dala Energis årsstämma
Planeringen av årets stämma börjar tidigt på året, allt för att det ska bli en riktig 
höjdpunkt.  Det här är tillfället när vi kan träffa en stor skara av våra 3 500 privata 
aktieägare. Vi brukar ha mellan 700 och 800 gäster till stämman. Det är jätteroligt.

Visste du att Dala Energi stödjer idrotten i regionen? Vi är en lokal leve- 
rantör av el, värme och fiberteknik. När du väljer oss bidrar du till utvecklingen 
av ishockey och ridning med mera i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. 
Dala Energi – tillsammans för bygdens bästa investering.

ÅRSSTÄMMA 2016



21

Dala Energi AB (publ) årsstämma i Rättvik Arena samlade nästan 800 ägare vilket är fantastiskt.

Stärkt samarbete 
med Dalhalla
För två år sedan försågs 
Dalhalla med fiberanslut-
ning från Dala Energi. 
Det är inte bara kortbetalningar 
och biljetthantering som kräver 
stabil uppkoppling, även artis-
terna och deras team behöver 
tillgång till nätet för att planera 
alla detaljer runt sina turnéer.
Bengt Park från Bröderna Park 
har erfarenhet från både Rättvik 
Bandyarena och Dalhalla och 
håller i tekniken på årsstämman.

Conny Gesar verksamhetsledare för 
Dalhalla och Bengt Park från bröderna 
Park vid ett snöklätt Dalhalla.
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”Vi har investerat mest i 
fiberutbyggnaden i Dalarna 
under 2016 och har den 
näst högsta utbyggnads-
takten i Sverige. Jag är 
stolt över att många 
väljer Dala Energi.”
Kent Byman, Kommunikation &
marknadschef Dala Energi

Totalt har 26 fiberprojekt genomförts med 
över 30 schaktlag och över 100 yrkesar- 
betare där ett flertal engagerades genom 
integrationsprojekt. Utvecklingen fortsätter 
och man går in i 2017 med fulltecknade 
orderböcker.



I september förra året landade premiärnumret av magasinet Synergi hos våra 
kunder, partners och ägare. Vi fick mycket uppskattning och kände att vi hittat 
rätt med vår ambition

Vi skrev om den glädjande ketchupeffekten för fiber men ibland kan det komma mer 
än det finns plats på tallriken, något vi nu upplever och gör vårt yttersta för att hantera. 
Vissa fiberprojekt har levererats i tid medan andra har tagit för lång tid. Nu förstärker 
vi organisationen med en ny projektchef som heter Rebecka Olsson. Vi lyssnar självkri-
tiskt och ödmjukt på de synpunkter som kommit fram under resans gång och strävar 
efter att alla ska bli nöjda. Över 2 000 avtal för villaanslutningar tecknades och cirka 
1 600 stycken byggdes och anslöts till det öppna fibernät som Dala Energi erbjuder. 

Under 2016 investerade Dala Energi 150 mkr, vilket sammantaget innebär att investe-
ringarna i fibernät och elnät mer än dubblerades mot föregående år. 

Stort tack för all respons på kundmagasinet Synergi.
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Ett kundmagasin
från Dala Energi 
 
• Tillsammans för bygdens bästa investering. 
• Aktuella notiser och reportage, kunskap och kuriosa. 
• Kund- och verksamhetsinformation och lokala projekt. 
• Inslag från Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. 
• Unikt innehåll som inte finns att läsa i andra tidningar. 
• Skapar delaktighet och förståelse för våra
 utmaningar och beslut.
• SYNERGI kommer ut två gånger om året till våra kunder. 
Trevlig läsning

Synergi: samverkan mellan olika faktorer – som organisationer 
eller människor – där resultatet är större än summan av varje 
enskild dels verkan.

1

Sid 18

Jesper Ollas
FLYTTAR HEM

Så använder 
du Qmarket

Sid 5

Hästkrafter
byggde ridbana

Sid 6

Ketchupeffekt
för fiber
Sid 16

E T T  M A G A S I N  F R Å N  D A L A  E N E R G I

”Jag gillar tryggheten och folket”

1

Lite mer för 
bygden
Sid 4

Lyckligast på
ett berg
Sid 6

Byter arena  
mot 18 hål
Sid 12

E T T  M A G A S I N  F R Å N  D A L A  E N E R G I
U T G Å V A  2  |  N R .  1  2 0 1 7

Sid 18

Kajsa Frick
GILLAR UPPLOPP
”Äga häst är otroligt roligt”
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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 engage-
mang för bygdens utveckling.

Man kan likna dagens fiberutbyggnad med elektrifieringen men i en 
mycket snabbare takt. Dala Energi är idag en regional koncern med fyra 
eller egentligen fem produktområden elnät, fibernät, värme, kraftpro-
duktion och elhandel som sker via ett delägande i Dalakraft. 

Inom alla produktområden står vi inför stora utmaningar, men också 
möjligheter. 2020 går elmarknaden mot en kundcentrisk modell eller 
i dagligt tal, ett ansikte mot kunden. Den elhandlarcentriska mark-
nadsmodellen, innebär att elhandlaren (Dalakraft) blir den primära 
kontakten för kunden i samband med byte, flytt och fakturering. Vi tar 
redan nu steget och flyttar kundkontakter för elnät, fibernät och värme 
till Dalakraft. Det ska bli enklare för kunden och förbättra lönsamheten. 
Detta uppnår vi genom generösare öppettider, en gemensam faktura, 
ökad tillgänglighet, en kontakt för kunden och en effektivare organisa-
tion där kunddialogen sätts i fokus.

Förnyelsetakten i elnäten ska öka samtidigt som elnäten ska utvecklas 
till ett smart elnät. Ett system som möter framtidens behov av decentra-
liserad och småskalig elproduktion från sol, vind och vatten. Med smart 
styrning i ett integrerat system som kan minska energiförbrukning och 
minska effekttoppar i ett helt förnybart energisystem.  I det förnybara 
energisystemet har biobränslebaserad fjärrvärme en naturlig roll för 
att minska effekttoppar i elnätet vid uppvärmning en kall vinterdag. 
El som drivmedel kommer vara en naturlig del i det hållbara samhäl-
let. Prognosen för 2025 är att det i Dalarna kommer finnas ca 38 000 
laddbara fordon. Merparten av laddningen sker vid bostaden, trots det 

kommer det behövas ca 3 800 publika laddplatser i Dalarna för att möta 
efterfrågan till laddning vid arbetsplatser, affärer och evenemang. Hur 
löser vi tillsammans möjligheten att ladda fordon vid en hemmamatch 
för Leksands IF?    

I det hållbara samhället har fibern en viktig roll, genom goda kommu- 
nikationer kan transporter minskas och data kan processas energieffek-
tivt i stora datacenter. Man kan fundera på hur länge tidningen kommer 
att distribueras med bil hem till brevlådan varje morgon? Utveckling av 
e-handel och distribution av varor sker i en allt snabbare takt. Vi går 
mot en uppkopplad värld, internet of things. Utvecklingen innebär att 
ICT branschen (information and communication technology) har stora 
energibehov med krav på hög tillförlitlighet. Robusta elnät och fibernät 
kommer att vara en förutsättning i det hållbara samhället. Det kommer 
ställas högre krav på oss som infrastrukturbolag att tillhandahålla hög 
tillförlitlighet till en låg kostnad, vilket ställer krav på större organisa- 
tioner som är effektiva och som ständigt utvecklar sig. 

Därför är det viktigt att gå från ”själv-är-bäste-dräng” till aktiv 
samverkan, framtiden handlar om att stå på tårna och aktivt bjuda in 
kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsam-
mans med dem skapa genuint hållbara samhällen och erbjuda nya 
smarta lösningar inom energi och digital kommunikation.  Det kräver 
utsträckta händer och en ärlig vilja. Vi tar flera steg för att skapa vinn-
vinn situation bl.a. genom medlemskap i Elinorr och framtida driftsam-
arbeten med Malungs Elnät.   

Vi ska fortsätta utveckla ett framgångsrikt Dala Energi för att bli mer 
hållbara och för bygdens framtid leverera en kundupplevelse som är lite 
mer, bygdens bästa investering och bygdens attraktivaste arbetsplats.

Häng med på resan.  
Bengt Östling, VD

Morgondagen inställd
på grund av bristande intresse! 
Inte hos Dala Energi! 
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Ledningsgruppen för Dala Energi
Camilla Ollas Hampus
HR-chef

Född: 1980
Anställd: 1999
Utbildning: Ekonomistudier 
på Högskolan Dalarna, 2002-
2005. Tidigare verksam på 
kundserviceavdelningen 
och ekonomiavdelningen.
Aktieinnehav: 1 500

Henrik Bernhardsson
Chef affärsenhet Fibernät

Född: 1974
Anställd: 2013
Utbildning: Dataingenjör
Tidigare IT och Stadsnätschef 
på Elverket i Vallentuna AB. 
Även förflutet som konsult 
och produktutveckling inom 
FTTH, Fiber To The Home, 
bland annat på Ericsson.
Aktieinnehav: 0

Bengt Östling
VD

Född: 1971
Anställd: 2016
Ingenjör med inriktning kraft 
och värmeteknik. Tidigare vice 
VD, Falu Energi & Vatten.  
Arbetat inom energibranschen 
med företagsledning, affärs- 
utveckling- och marknads- 
uppdrag till drift och under- 
håll av kraftverk, både i och 
utanför Sverige. 
Aktieinnehav: 2 000

Kent Byman
Kommunikation &
marknadschef

Född: 1963
Anställd: 2014
Tidigare kommunikations- 
och marknadschef 
på Sandviken Energi
Aktieinnehav: 100

Susanne Juhl
Ekonomichef

Född: 1967
Anställd: 2010
Civilekonom, Karlstads 
universitet. Tidigare
verksam som auktoriserad 
redovisningskonsult
på PwC,1998-2010.
Aktieinnehav: 0
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Styrelsen för Dala Energi
Jonny Jones
Ledamot sedan 1999

Född: 1965
Kommunfullmäktiges ordfö-
rande i Rättvik, ordförande 
i Dalhalla Förvaltnings AB, 
Dalhalla AB och LRF:s lokal- 
avdelning i Rättvik. Jonny 
Jones är lantbrukare sedan 
1986, ledamot i LRF 
Dalarnas styrelse. 
Aktieinnehav: 1 625

Ulrika Liljeberg
Ledamot sedan 2009

Född: 1969
Kommunstyrelsens ordför-
ande i Leksands kommun se-
dan 2008. Ulrika Liljeberg är 
jurist och civilekonom och är 
tjänstledig kammaråklagare 
vid Åklagarkammaren i Falun. 
Styrelseledamot i FORES 
stiftelse och ledamot
i Region Dalarnas direktion.
Aktieinnehav: 0

Torsten Björ
Arbetstagarrepresentant
Unionen och Ledarna från
november 2009

Född: 1957
Underhållsansvarig, anställd i 
koncernen sedan 1986.
Torsten Björ har tidigare 
arbetat med arbetsledning
vid och beredning av bygg-
nation av kraftledningar.
Aktieinnehav:14 375

Lars Erik Granholm 
Ledamot sedan 2015

Född: 1949 
Civilingenjör på Chalmers i 
Göteborg. Egen företagare. 
Grundare av partiet Kom-
munal samling i Gagnef, 
ordförande i Gagnefsbostäder 
och tekniska nämnden i 
Gagnefs kommun. Förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen 
i Gagnef samt ledamot i 
Gagnefs kommunfullmäktige. 
Aktieinnehav: 7186

Lena Bruce 
Ledamot sedan 2015

Född: 1977 
Disputerat på skogsbrukets 
effekter. Vice vd på Svenska 
bioenergiföreningen, Svebio. 
Affärsutvecklare, strategisk 
analys, på Sveaskog.  Med-
lem i Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademins för 
energifrågor, svensk repre-
sentant IEA Bioenergys task 
40 Sustainable International 
Bioenergy Trade. 
Aktieinnehav: 0

Fredrik Söderberg
Ledamot sedan 2016

Född: 1972 
Koncernchef och Verkställande 
Direktör för Runsvengruppen 
AB och dess dotterbolag som 
bedriver detaljhandelsverk-
samhet via varuhuskedjan 
ÖoB samt import och lager- 
verksamhet via Runsven AB. 
Mångårig bakgrund inom 
den svenska detaljhandeln 
samt apoteksbranschen
Aktieinnehav: 2 000

Karl Erik Hagström 
Ledamot sedan 2000

Född: 1967
Studerat ekonomi på Stock-
holms Universitet. Tidigare 
verksam inom American 
Express. Verksam i familje- 
företaget Hagström under 
hela yrkeslivet. Ordförande 
i Älvdalens Besparingsskog, 
AB Rots övre, ÄSI Kraft och ÄSI 
Produktion. Ledamot i 
ett antal andra kraftbolag. 
Aktieinnehav: 0

Åke Söderman
Styrelseordförande
sedan 2000

Född: 1950. Invald 1999
Advokat på Advokaterna 
Söderman & Bergsten HB. 
Ledamot i Åke Söderman 
Invest AB, Föreningen Jarl 
u.p.a, och Rättviksvind 
Ekonomisk förening samt 
suppleant i Dala Kraft AB.
Aktieinnehav direkt och 
genom bolag: 10 500

Robert Nilsson 
Arbetstagarrepresentant SEF 
sedan 2015  

Född: 1990
Utbildad distributions- 
elektriker, anställd i koncernen 
sedan 2010 med en kort 
sejour som säljare på industri- 
automation i Stockholm 2014. 
Robert jobbar idag som arbets-
chef för Dala Energis Entre-
prenadavdelning i Rättvik och 
Leksand.
Aktieinnehav: 900
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Nyckeltal
Nyckeltal för koncernen      2016 2015 2014

Elproduktion i vattenkraftverk MWh     4 314 5 729 7 108

Elenergiomsättning MWh      576 857 548 284 534 564

Värmeleveranser MWh     40 774 38 331 38 355   

           

Eldistributionsnät km      4 184 4 158 4 141

Värmedistributionsnät km      39 38 38

Optofibernät km      934 667 558

Antal kunder elnät (anläggningar)      33 044 32 963 32 824

Antal kunder fiber (anslutningar)     6 973 4 310 3 100

Antal kunder värme (anläggningar)     487 481 479 

             

Nettoomsättning (mkr)      289 675 249 181 238 030

Rörelseresultat (mkr)      52 986 45 725 44 259

Resultat efter finansiella poster (mkr)      43 713 36 000 34 356

Vinstmarginal i %      19 18 19

Avkastning på totalt kapital i %      6 6 6

Avkastning på eget kapital i %      11 10 10

Soliditet i %      41 45 44

Vinst per aktie kr      1,50 1,22 1,18

Antal aktier, årets utgång, tusental      23 689 23 689 23 689

Utdelning per aktie kr      0,35* 0,35 0,35

Antal heltidsanställda (medelantal)      74 70 64
   
Definitioner av nyckeltal
Nyckeltal avseende 2012 har inte omräknats enligt K-3 reglerna
 
Vinstmarginal i % = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen
Avkastning på totalt kapital i %, RT = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital i %, RE = Resultat efter finansiella poster förhållande till eget kapital
Soliditet i %, S = Eget kapital i förhållande till balansomslutning
Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång
* Föreslagen utdelning
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