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Vårt oppdrag:

Vi leverer ren energi,

for at samfunnet skal fungere 

– nå og for fremtiden 



Agenda

Innledning 

v/styreleder Lars Erik Torjussen

Om Agder Energi, korona, kraftprisen, resultater og fremtidsutsikter 

v/konsernsjef Steffen Syvertsen



Agder Energi Vannkraft

Agder Energi Nett

Agder Energi Varme

Agder Energi Venture

Agder Energi Kraftforvaltning



Bilde fra et av de store prosjektene 

Ny dam ved Langevatn

på Ljosland i Åseral kommune





En organisasjon med verdikjeden i fokus

Fornyelse av verdikjeden 

KRAFTFORVALTNING DISTRIBUSJON KUNDE

Håndterer en av de 

mest lønnsomme, 

effektive og 

fremtidsrettede 

produksjonporteføljer 

innen fornybar energi

En aktiv forvalter av 

egen og andres 

kraftportefølje som 

bidrar til verdiskaping i 

det nordiske og 

europeiske markedet  

Bidrar til smart 

strømforbuk i et 

fornybart samfunn 

gjennom stabil og 

effektiv distribusjon av 

energi

Utvikler og 

vedlikeholder gode 

kunderelasjoner til 

bedrifts- og 

privatmarkedet i Norge 

og Norden

FORNYELSE

PRODUKSJON

Bidrar til innovasjon og 

videreutvikling av 

verdikjeden. 

Utvikler selskapet 

gjennom nye lønnsomme  

forretningsmodeller og 

strategiske grep





Desember 2019
AEs sikkerhetsmiljø 

følger utviklingen 

31. januar 
Første artikkel internt 

28. februar 
«Pandemigruppe» 

etablert  

11. mars 
Første møte 

Hovedberedskapsledelsen. 

10. mars 
Konsernsjef beslutter 

beredskap. 

Ansatte oppfordres til 

hjemmekontor  

Daglige møter i Krisestab 

inkludert KDS

Ukentlige møter i 

Hovedberedskapsledelsen

Påske
18. mai 

Gradvis normalisering 

Ukentlige møter i Krisestab

Møter hver 14. dag i 

Hovedberedskapsledelsen

27. februar 
AE i mediebildet



Utvikling av kraftpris



Magasinfylling NO2

Vatnedalsdammen i Bykle kommune



Underliggende resultat 2019

Laveste kraftproduksjon siden 2011

Kraftsikring på lavere priser

Lavere nettinntekter

Mye skogrydding

Salg av Grønn Kontakt

2019 2018

Driftsresultat 1 528 2 298

Netto finans -279 -181

Resultat før skatt 1 249 2 117

Skatt (og minoritetsinteresser) -909 -1 255

Resultat etter skatt (majoritetens andel) 340 874



Underliggende resultat 1. kvartal

Positiv effekt av kraftprissikring og trading

Forbedret resultat i markedsselskapene

Lavere skatt

1. kv. 2020 1. kv. 2019

Driftsresultat 446 648

Netto finans -35 -99

Resultat før skatt 411 549

Skatt (og minoritetsinteresser) -170 -375

Resultat etter skatt (majoritetens andel) 241 173



Resultat etter skatt pr. segment i 1. kvartal

Vannkraft og nett leverer resultat på linje med samme periode i fjor, 
øvrig virksomhet leverer bedre resultater enn i 1. kvartal i fjor. 










