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Historikk 
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Agder Energis virksomhet 

Konsernsjef 

Økonomi &  
finans 

Organisasjon 

Informasjon 

FO Energi FO Nett FO Marked FO Entreprenør 

Øvrige  
konsernfunksjoner: 
•  Risiko og kontroll 
•  Internrevisjon 
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Agder Energis økonomiske utvikling  
2000 - 2010.  

Kilde: årsrapporter 00 – 10 
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Agder Energis investeringer i perioden  
2000 – 2010.  

1)  Annet inkluderer blandt annet inkluderer blant annet Fjernvarme, Fibernett, 
 Entreprenør, Sluttbruker, Konsulent, AE AS, Solvea og Sopran.  

Kilde:  årsrapporter 00 – 10 

265 265 250 

351 
403 

535 

695 

808 

956 

1 095 

842 

1) 

Totale investeringer i perioden beløper seg til 6,5 mrd. 
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Agder Energis netto rentebærende gjeld (NRBG) og 
egenkapitalandel i perioden 2000 – 2010. 

Kilde: årsrapporter 00 – 10 
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Drivere for endring 
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Prisdannelsen i energi- og kraftmarkedet forventes å bli 
mer kompleks. Både politiske, økonomiske og 
markedsmessige rammebetingelser påvirker AE 

  Politiske rammebetingelser  
 omfatter blant annet EUs 20-20-20 
målsetninger, mulig samarbeid med 
Sverige om grønne sertifikater, og 
innføring av AMS 

  Markedsforhold  
 omfatter blant annet forventede 
endringer i tilbud og etterspørsel av 
energi, og spesifikke endringer i 
markedet som økt overføringskapasitet 

  Økonomiske rammebetingelse  
 omfatter blant annet forventet utvikling 
av energipriser globalt og i Norge 

AE 

Politiske 
rammebetingelser 

Økonomiske 
rammebetingelser Markedsforhold 

Kommentar 
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De viktigste politiske rammebetingelsene omhandler EUs 
20-20-20 målsettinger og innføring av et norsk-svensk 
sertifikatmarked.  

Politiske rammebetingelser 

 Politiske 
rammebetingelser vil 
ikke bare påvirke 
kraftpris og produsert 
volum men også 
behov for 
investeringer i økt 
overføringskapasitet i 
nettet som følge av 
økt produksjon av 
fornybar kraft 

EUs 20-20-20 målsettinger 

  Redusert energiforbruk vil redusere 
etterspørsel og pris i Europa 

  Økt sol- og vindkraftutbygging i Europa vil 
kunne gi perioder med økt etterspørsel etter 
effekt  pga. mye uregulert kraftproduksjon 

Støtteordninger 

  Innføring av sertifikatmarked vil gi økt 
produksjon av fornybar kraft, noe som kan 
lede til lavere priser grunnet overskuddskraft 

  Et sertifikatmarked vil samtidig utløse flere 
lønnsomme prosjekter i norsk vann- og 
vindkraft 

AMS 

  Innføring av AMS er en myndighetspålagt 
investering som blir lagt til grunn i NVEs 
inntektsramme 



10 

Det er annonsert en innføring av et el-sertifikatmarked 
med virkning fra 2012. Dette vil gi flere nye lønnsomme 
prosjekter innen vann- og vindkraft. 

* =  Sertifikatmarked inkluderer merinvesteringer i Vann og investeringer i 
Vind.  Investeringer uten sertifikatmarked inkluderer ikke vind  

Innføring av grønne 
sertifikater vil bli behandlet 

i et eget foredrag. 
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Økt investeringsbehov i overføringsnettet skyldes i 
hovedsak fornying og oppgradering av eksisterende nett, 
økt behov for overføringskapasitet og økte investeringer 
i ny teknologi (smart grid, AMS) 

Kilde: NVE, SSB, Statnett og Energi Norge 

Historiske og planlagte investeringer i regional og 
distribusjonsnettet 

Illustrativt 
Kilde: Einar Westre, NVE-dagene 2010 

2011 - 2015 2016 - 2020 

Lokale nett 25 mrd NOK 28 mrd NOK 

Regionale nett 9 mrd NOK 6 mrd NOK 

Sentralnettet 16 mrd NOK 14 mrd NOK 

Totalt 50 mrd NOK 48 mrd NOK 
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Konkurransefortrinn 
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Agder Energis virksomheter har flere unike og 
varige strategiske fortrinn 

Geografisk plassering 
Energi og effektproduksjon 

Infrastruktur 
Produksjonsanlegg og Nett 

Konsesjoner 
Produksjonsanlegg, 

dammer, nett og rør 

Langsiktig erfaring og unik 
kompetanse 

Vann, Nett, Varme 

Sterk markedsposisjon 
Sluttbrukermarked, 

Elektroentreprenør 

Størrelse 
Elektroentreprenør, 

Sluttbrukermarked 

Strategisk 
viktighet 
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Strategisk fundament 
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Visjon 

Konsernets visjon er å bli et: 

”Et ledende norsk konsern innen 
fornybar energi” 

Visjonen innbærer at Agder Energi er: 

Langsiktig  
(eksempelvis mht 
investeringshorisont, industrielle 
opsjoner og fokus på innovasjon)  

Industriell  
(eksempelvis mht porteføljefokus, 
kompetanse og styringsprinsipper) 

Geografisk forankret regionalt 
og nasjonalt  med internasjonale 
perspektiver (eksempelvis mht 
marked og utviklingstrekk) 
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Strategiske ambisjon.  

Konsernets strategiske ambisjon er 
at: 

”Agder Energi skal ta en ledende 
posisjon i de markedene de 

konkurrerer”  

  Med ledende menes at AE skal være en 
av de tre viktigste aktørene i det 
aktuelle markedet, målt på kriterier 
som omsetning, størrelse, lønnsomhet 
og innovasjon 

  For at Agder Energi skal kunne sikre en 
ledende posisjon i definerte markeder, 
vil det være avgjørende å ha god 
innsikt i, og forståelse for, sentrale 
internasjonale drivere.  




