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Vårt oppdrag:
Vi leverer ren energi,
for at samfunnet skal fungere 
– nå og for fremtiden 



Det som går i 
arv

Iveland kraftstasjon

Vatnedalsdammen

Evenstad kraftstasjon

Rygene kraftstasjon



Det merkelige året 2020 – en perfekt storm



Midt i all usikkerheten som omgir oss, har vi gjort hovedoppgaven: 
å forsyne samfunnet med fornybar elektrisitet hver dag.



Gj.sn. 2004-2019:
35 øre/kWh

Historiske kraftpriser i vårt prisområde NO2



§ Spare på vannet
§ Selge ikke-kjernevirksomhet
§ Offensive kostnadskutt
§ Jobbe politisk for skatteendring

Vi tar grep for å håndtere økt usikkerhet



Ny konsernstrategi



Konsolideringsprosesser i gang i sør-
vest, i vest og i øst



Det handler om eierskap til kraftressursene på Agder

Vi har:
• Stort kraftoverskudd i vår region
• En prosessindustri som trenger elektrifisering
• Nærhet til Europa
• Grunnlag for å etablere nye arbeidsplasser på 

Agder basert på fornybar kraft



PwC 11

Agder Energi

Ringvirkninger av ansattes 
og virksomhetens forbruk

1000+ 
Sysselsatte

Agder Energi skaper store ringvirkninger utover egen virksomhet

Ikke kvantifisert

*estimert verdi av 
sysselsetting

756 
sysselsatte i 

Norge

Analysen er gjort på bakgrunn av en multiplikatorbasert modell og presenterer
førsteledds produksjon- og konsumgenererte ringvirkninger som følge av Agder 
Energis virksomhet i sine omgivelser

Kvanitifiserte
ringvirkninger

Estimert virkning
Agder Energi ansatte

Ytterligere ikke-
kvantifiserte
ringvirkninger
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Innkjøp for 750 millioner tilfaller regionen og alle 25 eierkommuner

Innkjøp for om lag

750 MNOK
i Agder i 2019

Risør

Tvedestrand

Lillesand

Kristiansand
Farsund

Grimstad

Arendal
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Beregningene viser at ringvirkningene fordeles over hele Agder

Birkenes

Kvinesdal

Vegårshei

766
Sysselsatte

300
Sysselsatte

116
Sysselsatte

96
Sysselsatte

1278
Total regional sysselsetting*

169 MNOK
Estimert årlig personskatt til Agder-

kommunene

*Direkte ansatte i Agder Energi + beregnet ringvirkninger

Bykle
Valle
Bygland
Evje og Hornnes
Åseral

Grimstad 
Arendal 
Tvedestrand 
Risør 
Gjerstad 
Vegårshei 
Åmli 
Froland 

Kristiansand 
Lillesand 
Birkenes 
Vennesla 
Iveland 

Sirdal 
Kvinesdal 
Hægebostad 
Flekkefjord 
Lyngdal 
Farsund 
Lindesnes 



Ved å bygge egne allianser og kontrollere vår egen dagsorden, 
kan vi etablere et nytt energityngdepunkt sør for Dovre.



Vi skal videreutvikle vår egen virksomhet og skape nye 
arbeidsplasser på Agder – med grunnlag i vannkraften



NYE AKTØRER ETABLERER SEG

Ramme på 120 MRD til 
fornybarinvesteringer

Investerer sammen 
i fornybarsektoren bla. 

gjennom Vårgrønn

Satser aktivt 
innenfor fornybar og 

spesielt Havvind

Skiller ut virksomhet 
og børsnoterer rene 
fornybarselskaper

Inngår samarbeid om 
mulig satsing på 

havvind



Vi har demonstrert evne til å identifisere, utvikle og realisere lønnsomme 
posisjoner i grønne verdikjeder

Realiserte posisjoner Utviklede posisjoner Nye posisjoner

Samarbeid og Pilot
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Økonomisk status Q3 2020

Konserndirektør økonomi og finans

Pernille Kring Gulowsen



Vårt oppdrag:
Vi leverer ren energi,
for at samfunnet skal fungere 
– nå og for fremtiden 



Hif 84









Høy måloppnåelse på 130 
og 500 målet, men fortsatt 
utfordrende på 50 målet



Bakgrunn

Lave kraftpriser, svake resultater, høy gjeld og nedjustert 
rating-outlook understreker behovet for betydelige 
kostnadskutt og skarpere prioritering i hele konsernet.

Kostkutt 
2020 Stab-støtte







Agder Energi har et uttalt mål om BBB+ rating.
Det er grunnlaget for tilliten i markedet

Vi har fått et varsel om nedgradering. Nå er det viktig å ta 
grep og beskytte ratingen og eiernes verdier

Kilde: Ratingrapport Scope august 2020 se ae.no




