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Agder Energi Nett AS 

Agder Energi Nett er Norges fjerde største nettselskap: 

•  Kunder og kvalitet 

•  Profesjonalisering 

•  Utvikling av ledende konsepter og løsninger 



Fakta om nettet på Agder 

•  Kunder: 167 000 

•  El-nett: 18 600 km 

•  Transformatorstasjoner: 58 

•  Nettstasjoner: 7 500 

•  130 medarbeidere med høy 
kompetanse 

•  Nettsentral 

•  Årlige investeringer 365 mill. kr 

                                                                                         



Organisasjonskart 



Nettutvikling 

•  Analyse og 
utredningsarbeid 

•  Småkraft – setter 
nasjonal standard 

•  Utvikling av tekniske 
løsninger 

•  Tilrettelegging for bruk 
av el-bil 



Nettutbygging 

Ansvar for utbygging, 
fornyelse og vedlikehold 
av el-nettet på Agder: 

•  Regionalnett 

•  Fordelingsnett Øst 

•  Fordelingsnett Vest 

•  Teknisk Servicesenter 



Nettstyring 

•  Nettsentral 

•  24/7 vakt 

•  Ansvar for beredskap 

•  Bestiller av montør-
beredskap 

•  Prosesskontroll 

•  Driftskoordinering og 
analyse 



Marked 

•  Måling 

•  Kundekontakt 

•  Avregning 

•  Forbereder 
Avansert Måle- og 
Styringssystem 
(AMS) 



”Nedsnødd” - januar 2006 



”Nedbrent” - juni 2008 



Våre ambisjoner 
•  God kundekommunikasjon  

•  God leveringskvalitet 

•  Bygge og drive nettet 

•  Møte klimautfordringer 

•  Påvirke rammebetingelser 

•  Videreutvikle operasjonell dyktighet 

•  Ta i bruk Avansert Måle- og 
Styringssystem (AMS) innen utgangen 
av 2013 



Vind Vann 

Småkraft 
Elbiler 

Et solid nett en forutsetning! 



Store investeringsbehov 

Sentrale områder for 
fremtidige 
nettinvesteringer 

•  Nyanlegg  

•  Forsterkninger 

•  Reinvesteringer 

•  Ny fornybar energi 



Dagens modell for inntektsrammer 

Inntekts-
ramme  

40 %  
egne kostnader 

60 %  
benchmark 



Stor økning i reinvesteringsbehov i Norge 

Kilde: NVE rapport 8 -2005 

Reinvesteringsbehov i MNOK per år i 5-årsintervaller for 
distribusjonsnettet (teknisk levetid) 

Mill kr. 
Reinvesteringsbehov i Norge 



Et økende gap skaper utfordringer 

2006                          2007                           2008 

Negativ kontantstrøm i Agder Energi Nett fra 2007 

Mill kr. 

Låne-
finansiering 

Investeringer 

Anleggsbidrag 

Avskrivninger 

Disponibelt resultat 
2008 

Finansiering av investeringer i Agder Energi Nett 



Ikke lønnsomt å investere 
Avkastning versus årlig investeringsnivå 

9 % 
8 % 
7 % 
6 % 
5 % 
4 % 
3 % 
2 % 
1 % 
0 % 



Et nødvendig skifte av modell 

Reguleringen må  
endres for å løse 
samfunnsoppgaven 

•  Overføre fornybar 
energi 

•  Reinvestere og 
forsterke nettet i  
tilstrekkelig grad 



Bakgrunn for endring 

•  NVE: bunnfradrag skal være like for alle nye 
tilknytninger, uavhengig av type og størrelse* 

•  Olje- og energidepartementet har stadfestet NVEs 
tolkning av regelverket 

OED i brev til Tussa Nett AS datert 11.2.09 

* Kontrollforskriftens §17-5, rundskriv EMP 1-2008/NVE 



Lavt bunnfradrag gir større investeringsevne 

•  Anleggsbidrag beregnes på samme måte for alle 
kundegrupper/alle kunder 

•  AENs bunnfradrag (investeringstilskudd) settes til kr 
10 000 pr tilknytning 

•  AENs investeringer må dekkes gjennom nettleien 

•  Lavt bunnfradrag: Raskere utbygging og 
oppgradering av nettet 



Fremtidens nett 

•  Endret struktur 

•  Overføringskapasitet for 
ny fornybar produksjon 

•  God leveringskvalitet 

•  Akseptabelt nivå på 
nettleien 

•  Tilstrekkelig kapasitet til 
utlandet 



Takk for 
oppmerksomheten! 


