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«Blant de beste kraftselskapene i Norge» 
Fædrelandsvennen 4.juli 2013 

 «Agder Energi var blant de 
kraftselskapene med best 
resultater i 2012, som var det 
dårligste året bransjen har opplevd 
de siste ti årene. De leverer gode 
resultater og god avkastning og 
ser ut til nå å ha fått en fornuftig 
utbyttepolitikk, sier Lars Skorpen, 
direktør for kraft og fornybar 
energi i Pareto.»  

 «Du kan se på dette som en slags 
karakterbok for bransjen, og der 
kommer Agder Energi godt ut, sier 
Skorpen.» 

 

 

 



« Målt over ti år er Agder Energi det selskapet som 
har gjort det best av alle. Agder gjør det bra; det er 
ingen tvil om det, sier Skorpen.» 

 

«Høyest avkastning» 
Fædrelandsvennen 4.juli 2013 



Resultat 1. halvår 2013 
Resultat etter skatt (GRS): 

•  Økte til 584 mill. kr i 1. halvår (405 mill. kr) 

•  Nettvirksomheten står for 72 % av økningen 

•  Vannkraft/kraftforvaltning bidrar også 



Resultat 1. halvår 2013 
Driftsresultat (GRS): 

•  Økte til 1 238 mill. kr i 1. halvår (821 mill. kr) 

•  Driftsresultatet i AE Nett var 177 mill. kr høyere enn i 
samme periode i fjor 

•  Driftsresultatet i AE Vannkraft og AE Kraftforvaltning økte 
med 268 mill. kr. 



Resultatområde nett 

• Driftsresultatet økte med 177 mill. kr 
som følge av høyere inntektsramme: 

1.  Ny avkastningsmodell fra NVE  
2.  Kompensasjon for pensjons- 

og uværskostnader i 2011 
3.  Kompensasjon til nettbransjen 

generelt for høye kostnader i 
2011 

 
•  Pkt. 1 er en varig effekt, pkt. 2 og 3 
gjelder kun for 2013 
  
• Investeringer utgjorde 182 mill. kr 
(170 mill. kr) 
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Resultatområde marked 

•  LOS fikk et driftsresultat på 48 
mill. kr (45 mill. kr)  

•  AE Varme leverte et driftsresultat 
på 12 mill. kr (10 mill. kr) og 
investerte for 31 mill. kr 

•  Driftsresultatet i Otera ble -13 
mill. kr (-41 mill. kr). 
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Resultatområdene vannkraft og 
kraftforvaltning 

Mill kr 

•  Driftsresultatet økt med 268 mill. kr 
til 1 017 mill. kr, forklaringsfaktorer: 

• Økt produksjon (+) 
• God fysisk energidisponering (+) 
• Økte spotpriser (+) 

• Lavere bidrag fra prissikring (-) 

• Ressursbeholdning ved utgangen av 
kvartalet var noe lavere enn normalt 

•  Resultat etter skatt 513 mill kr (456 
mill. kr) - skattekostnaden økte med 
203 mill. kr 

• Investeringer utgjorde 301 mill. kr 
(156 mill. kr) – i overgangen til 2. 
halvår startet byggingen av Iveland 2 

Mill kr 
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Brokke Nord - Dam Sarvsfoss (12. sept) 



Utvidelse Iveland kraftstasjon 

•  Dagens stasjon: 
-  Bygd i 1949  
-  340 GWh 
-  20 % flomtap i vinterhalvåret 

•  Utvidelse: 
-  Ny tilløpstunnel og stasjon i fjell 
-  Benytter eksiterende  

regulering/demning 

DAGENS TUNNEL 
TVERRSNITT: 50 M2 
FALL: 50 METER 
LENGDE: CA. 2 750 METER 

Ny produksjon:  142 GWh 
Prosjektperiode:  2013 - 2015  



Agder Energi leverer fortsatt 
konkurransedyktige resultater 

1. halvår 2013 1. halvår 2012 
BKK* 315 479 
E-CO 504 577 
Eidsiva*   78 166 
Lyse* 493 332 
Skagerak* 343 256 
Agder Energi 584 405 
* IFRS 


