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Eiermøter

Selskapet har hovedansvar for utarbeidelse av agenda i samarbeid med 
eierutvalgets leder.

Møtene ledes av styrets leder.

Det føres som hovedregel ikke referat fra møtene (besluttet av eierutvalget i 
henhold til aksjonæravtalens vedlegg 12).

Fysisk eiermøte avholdes vanligvis en gang årlig, normalt i forbindelse med 
årsmøte i mai.

Det avholdes kvartalsvise digitale resultatpresentasjoner der alle eiere inviteres 
til å delta.

24.11.20214



Status Eidsiva

24.11.20215



HMS

24.11.20216



Annualisert avkastning siste 10 år
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økt kraftprisØkt inntekt i Hafslund Eco Vannkraft og Eidsiva BioenergiØkt nett-tapskostnad i Elvia - mindreinntektForhåndssalg av kraft (prissikring) reduserer oppsidenKundevekst og økt inntekt per kunde i BredbåndHøyt fjernvarmevolum og stabil drift i BioenergiSammenlikningstall Q3 2020 for resultat etter skatt inkluderer avhendet virksomhet (Innlandskraft)Periodens mer/mindreinntekt: -633 (2021), 178 (2020)



Avkastning på egenkapital (p.a.) og resultatgrad i Eidsiva
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økt kraftprisØkt inntekt i Hafslund Eco Vannkraft og Eidsiva BioenergiØkt nett-tapskostnad i Elvia - mindreinntektForhåndssalg av kraft (prissikring) reduserer oppsidenKundevekst og økt inntekt per kunde i BredbåndHøyt fjernvarmevolum og stabil drift i BioenergiSammenlikningstall Q3 2020 for resultat etter skatt inkluderer avhendet virksomhet (Innlandskraft)Periodens mer/mindreinntekt: -633 (2021), 178 (2020)



Elvia har mål om å realisere 230 MNOK 
i synergier som følge av integrasjonen

9

Hovedområder for å hente ut synergier:

Målsetning om å realisere synergier for

230 MNOK
i årlig besparelse

Konsolidere og 
effektivisere 

systemer

Redusere 
personalkostnad

Effektivisere 
daglig drift

Bedre driftsavtaler 
med leverandører 

Regulatoriske 
effekter

Finansielle effekter



Rullerende utbytteplan

24.11.202110

o Aksjonæravtalen pkt 7.2:
• Høyt forutsigbart utbytte
• Kvartalsvis utbytte
• Femårsplan
• Kommunikasjon om behov
• Investment grade (BBB+)
• Minimumsutbytte 700 MNOK + kpi

o Aksjelov og øvrig lovgivning

o Fullmakt fra Generalforsamling
• Styret vedtar utbytte basert på 

forrige års balanse

2020: 720 millioner

2023 777 millioner

2021 737 millioner

2022 755 millioner

* Forutsetter en kpi-regulering pr utgangen av 2020 og 
deretter med SSBs prognoser. 

+ 300 millioner

2024 786 millioner

2024 802 millioner



Prosess 
Stange Energi

24.11.202111



Stange Energi - konsernstruktur

24.11.202112

Stange Energi

Elsikkerhet 
Norge KraftriketVinstra 

Kraftselskap
Stange 

Energi Nett
Stange 

AUS 

Stange 
kommune

100 %

100 %100 % 12,7 % 18 %5 %

26 ansatte
Omsetning: 37 Mnok

20 ansatte
Omsetning:   95 Mnok
Nettkapital: 368 Mnok

11 250 nettkunder

Andel normal 
produksjon: 66 GWh

1) Eierandel før Polarkraft 
blir en del av Kraftriket

7 ansatte
Omsetning konsern: 201 Mnok

Resultat etter skatt 20 Mnok
(inkl 11,6 Mnok gevinst salg av fiber) 



Hva skjer hvis Eidsiva kommer i posisjon?

• Stange Energis eiendeler overtas av Eidsiva og skytes deretter inn i 
underliggende selskaper (Hafslund Eco Vannkraft og Elvia).

• Stange kommune mottar oppgjør i aksjer i Innlandet Energi Holding
hvoretter Hafslund Eco og Åmot kommune vannes marginalt ut.

• Hafslund Eco har rett til å gjenopprette 50% eierandel i Eidsiva ved å 
skyte inn verdier tilsvarende det som overføres fra Stange Energi.

---

• Behandling hos bakenforliggende eiere februar – april 2022.

• Generalforsamlinger i mai 2022.

24.11.202113



Innlandet 
Energi Holding

Eidsiva Bioenergi Eidsiva Bredbånd

E-CO Energi

Hafslund Ny Energi 

Åmot kommune

42,8% 35% 100% 100% 90%

49,4%

0,6%50%

Hafslund Eco 
Vannkraft

Innlandet 
fylkeskommune + 
26 kommuner

+ Stange kommune

+ Stange Energi Nett+ Vinstra andel

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:%C3%85mot_komm.svg


Industriell 
utvikling

24.11.202115



Overgangen til fornybarsamfunnet 
legger press på strømnettet

16

Etablering av batterifabrikk i Innlandet.

Ruter ønsker utslippsfrie busser i Oslo-området.

Oslo og Moss havner ønsker landstrøm til cruise og ferger.



Vår konkurranseevne som 
vertskapsnasjon må styrkes

o En offensiv politikk for elektrifisering og etablering av grønn industri

o Tidskritisk å tilrettelegge industritomter med tilgang til kraft

o Forslag: Staten forskutterer utvikling av industritomter

o Timing må overstyre andre hensyn når det gjelder stedsvalg

o Vertskommuner som aktivt ønsker å legge til rette for etablering av ny industri

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Storskala batteriproduksjon er en interessant næring som kan gi mange arbeidsplasser. Norge og Innlandet er derfor ikke alene om å ønske seg slike etableringer.Norge må styrke sin konkurranseevne som vertskapsnasjon. Eidsiva har i samarbeid med tre andre energiselskaper sett nærmere på hva som må til:Vi trenger en offensiv politikk for elektrifisering og etablering av grønn industri. Norge må aktivt innrette rammebetingelser og virkemidler slik at vi matcher det som skjer i EU.Vi må kunne tilby byggeklare tomter med tilgang på kraft. Industriaktørene har ikke tid til å vente i årevis før spaden kan settes i jorda. For å få fortgang i dette foreslår vi at staten dekker kostnader til regulering av industritomter og planlegging av nettforsterkninger, og forskutterer tilhørende investeringer. Aktørene refunderer sin andel av investeringene når de etablerer seg på industriområdet. Da det er tidskritisk for Norge å komme på banen, mener vi at timing må overstyre andre hensyn når det gjelder stedsvalg.Og så trenger vi vertskommuner som aktivt ønsker å legge til rette for etablering av ny industri og forestå effektiv saksbehandling av reguleringsplaner mm�



Mulige virkninger av 
Hurdalsplattformen

o Sørge for at staten tar ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når 
den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet.

o Sørge for at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.

o Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og 
industriparker med internasjonale konkurransefortrinn. 

• Strategien skal sikre tilgang til areal, energiforsyning, infrastruktur og 
kompetanse til fremtidige industrietableringer.

24.11.202118



«Sol og sau» – Seval Skog (Gjøvik)

24.11.202119

Eidsiva har inngått intensjonsavtale 
med Energeia AS vedr. utvikling av 
solkraft i nydyrkede innmarksområder 
(samdrift  med sauebeite).

Første aktuelle prosjekt er Seval Skog i 
Gjøvik med potensial 130 GWh.

Eidsivas ev. eierandel vil være 34-49%

Melding sendt NVE 8. september 2021



Strukturutvikling 
i bransjen

24.11.202120



TrønderEnergi Nett

+

NTE Nett

=

Nettkunder: 260.000
NVE kapital: 6,3 mrd. kr

Hafslund Nett

+

Eidsiva Nett

=
Nettkunder: 925.000
NVE kapital: 18,0 mrd. kr

E-CO Energi

+

Eidsiva Vannkraft

=

Vannkraft

Produksjon: 14,6 TWh
Operatør: 21 TWh

+
Innlandskraft

+
Switch Nordic Green 

AB 
(Troms Kraft) Strømkunder: 1.170.000

+

=

Nordkraft (konsern)
Hålogaland Nett

Nettkunder: 42.000
NVE kapital: 970 mill. kr
Produksjon: 1,9 TWh

Troms Kraft Nett

+
Nordlandsnett

=

Nettkunder: 120.000
NVE kapital: 4,3 mrd. Kr

Lyse Produksjon
+

Hydro Energi
Røldal-Suldal Kraft 

(RSK)

=

Lyse Kraft DA Produksjon: 9,5 TWh

+

=

?

Nettkunder: 300.000
NVE kapital: 7,3 mrd. kr
Produksjon:10,8 TWh

Fredrikstad Energi/ 
Norgesnett

+

? Nettkunder: 98.000
NVE kapital: 1,4 mrd. kr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nordkraft – NarvikHålogaland Kraft (Harstad)Nordlandsnett - Bodø



Nettleie 

24.11.202122



Ny pris- og tariffstruktur på nettleien

24.11.202123

o Nytt regelverk for tariffering av husholdningskunder/mindre kunder trer i kraft fra 1.1.2022. 

o Avtaleverket fra fusjonen krever harmonisering av tariffene fra samme tidspunkt.

o Alle tariffer i Elvia harmoniseres derfor med virkning fra årsskiftet, dvs. husholdningskunder, 

alle næringskunder og kunder tilknyttet det regionale distribusjonsnettet. 

o Den nye nettleiemodellen gir i seg selv ikke økte priser eller økte inntekter til Elvia.

o På grunn av blant annet høye kraftpriser som medfører høyere kostnader til å dekke tap i 

nettet, setter Elvia opp prisene med om lag 7% med virkning fra årsskiftet.

o Nye priser kommuniseres ut til kundene i starten av desember.



Ny pris- og tariffstruktur på nettleien

24.11.202124

Hensikten med regelverksendringen:

o Legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet

• Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk

• Effektbaserte tariffer kan bidra til å jevne ut strømforbruket slik at kapasiteten i strømnettet 
utnyttes bedre, og nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig

o Mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene
o «Smart» strømbruk skal belønnes



Ny pris- og tariffstruktur på nettleien

24.11.202125

Elvias tariffmodell for husholdningskunder (og andre med årlig forbruk under 100 000 kWh) 
vil bestå av:

• Et fastledd beregnet ut fra høyeste målte timeforbruk foregående måned
• Et energiledd som vil utgjøre inntil 50 % av total nettleie og vil være høyere på dagtid 

hverdager hele året og høyere på vinteren enn på sommeren.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For husholdningskunder for øvrig kommer prisutslaget an på i hvilken grad kunden klarer å jevne ut forbruket sitt over døgnet. Kunder med elbil vil ha et insentiv til å lade på natten.�For store kunder og kunder i regionalnettet har prisnivået i de to områdene vært noenlunde like, slik at tariffharmoniseringen i seg selv ikke fører til store omfordelinger for disse gruppene mellom nord og sør. Endring av tariffmodell kan likevel ha betydning for enkeltkunder.



Hvordan håndterer Elvia kunder som 
opplever strømprisene som utfordrende?

83 % av Elvias kunder har gjennomfakturering, så det er kraftleverandørene som håndterer de 
fleste henvendelsene knyttet til utsettelser av betalingsfrist for våre kunder.

De kundene som ikke er gjennomfakturert, og som tar direkte kontakt med oss, får mulighet til å 
dele opp fakturaen i avdrag, eller får betalingsutsettelse i sin helhet (30 dager fra forfallsdato). 

Det brukes skjønn i spesielle saker hvor kunden har god betalingshistorikk. Det er også verdt å 
nevne at vi ikke stenger for manglende betaling i vinterhalvåret (i perioden 15. november til 
1. mars).

Elvia har ikke merket noen økning i antall betalingsutsettelser hittil i år på tross av høyere priser.

24.11.2021år muli26



Fremtidsutsikter 

24.11.202127



24.11.202128

Høyere kraftpris øker nett-tapskostnadene i 
Elvia, som i 2021 svekker resultatet når tariffene 
holdes stabile (stor «mindreinntekt»). Fra 2022 
ventes vesentlig sterkere resultater i 
nettvirksomheten (økt inntektsramme, lavere 
mindreinntekt).

Høyere kraftpris i 2021 enn i 2020 gir forventning 
om vesentlig bedre resultat i 
produksjonsvirksomhetene (HEV og Ebio). 
Forhåndssalg av kraft (prissikring) i HEV demper 
effekten i 2021. I 2022 forventes noe lavere pris, 
men samlet sett økte resultater.

Integrasjonsarbeidet i Elvia begynner å gi 
resultater/synergier – som øker gradvis.
Resultatet i Bredbånd øker jevnt og trutt med økt 
antall kunder. Økende varekost (Altibox) må 
kompenseres med lavere interne kostnader.

Sterk finansiell posisjon. 
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