Styrelsen lämnar följande information för tertial I 2011 efter sitt styrelsemöte den 27 maj
Resultat
Resultat efter finansnetto uppgick till 22,6 Mkr (19,0).
Allmänt
Vattenkraftsproduktionen har legat på en normal nivå under perioden och väsentligt över föregående
års produktion, vilket inneburit ett högre resultat inom affärsområde Produktion. Koncernen redovisar ett
resultat för första tertialet som är 3,6 Mkr bättre än motsvarande period föregående år.
Elnätsverksamheten
Nätleveranserna under första tertialet var något lägre än motsvarande period föregående år och beror
på att årets inledande månader inte var lika kalla.
Leveranssäkerheten på elnätet har varit fortsatt hög under perioden och ett antal reinvesteringsprojekt
pågår inom området.
Det råder en fortsatt stor aktivitet inom koncessionsområdet vad gäller nya exploateringsområden.
Elmarknaden
Året inleddes åter med höga elpriser beroende på det hydrologiska läget, höga råvarupriser samt låg
kärnkraftstillgänglighet.
Under årets inledning påbörjades konverteringen till ett nytt debiteringssystem som innebär att Skånska
Energi under andra halvåret 2011 kommer att erbjuda nya tjänster och produkter kopplade till elhandel.
Antalet kunder har i stort varit oförändrat under perioden.
Elproduktion
Elproduktionen inom Skånska Energi Vattenkraft låg för årets första tertial på en normal nivå vilket var
väsentligt högre än motsvarande period förra året, då vi hade ett så kallat torrår.
Produktionen har också under de senaste två åren som reparationsarbetena i Bolmentunnel pågått,
påverkats av Sydvattens uttag från Ringsjön, men från och med april 2011 upphörde uttaget då
Bolmentunneln togs i drift.
Ersättningen för den producerade kraften var något högre än föregående år och tillsammans med den
ökade produktionen är resultatet väsentligt bättre än motsvarande period.
Produktionen uppgick till 6,5 GWh (3,8).
Produktionen från vindkraftverken låg på en normal nivå och uppgick till 1,0 GWh (0,9).
Affärsområde Energilösningar
Verksamheten inom området Energilösningar har fortsatt att utvecklas och vi ser ett mycket stort
intresse för geoenergi från aktörer på fastighetsmarknaden.
Under perioden har bland annat ett prestigefullt kontrakt tecknats med Ikano Fastigheter gällande
energilösningen till Ideon Gateway, vilket är en s k Green Building som skall stå klar i Lund 2012.
Marknaden för geoenergilösningar förväntas öka kraftigt under innevarande och kommande år
framförallt inom segmentet Företag och Fastigheter.
Försäljningen av luftvärmepumpar i Sverige har i likhet med föregående år haft en vikande tendens
under årets inledning.
Energiborrning
Intresset från större fastighetsägare, byggföretag och konsulter har fortsatt varit stort. Flera
borrentreprenader till såväl byggföretag, kommuner och större fastighetsägare har genomförts och
beläggningen för borrverksamheten är mycket god.
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