
Kvartalspresentasjon 
Q1 2022

11. mai 2022
Eiermøte 



En verden i endring



HMS



Resultatdrivere Q1 regnskap 2022

• Høy nettapskostnad i Elvia og uendret tariff gir negativt Elvia-resultat i Q1 2022

• Høy kraftpris gir høy resultatandel fra Hafslund Eco Vannkraft
• Noe dempet av lavt volum og mindreverdi på sikringer

• Høye priser gir rekordresultat i Bioenergi
• Tross kun «normalt» volum og priskompensasjon

• Omsetningsvekst i Bredbånd
• Økt resultat men relativt marginalt pga. økt varekost Altibox



Q1 2022 - Nøkkeltall

Resultat  Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021 

    

Driftsinntekter  mkr 2 624 2 717 

EBITDA mkr 554 1 415 

EBITDA-margin % 21,1 52,1 

Driftsresultat mkr 189 1 028 

Resultat før skatt mkr 97 965 

Resultat etter skatt mkr 162 794 

    

       
 

Utbytte 1. kv: 391 millioner kroner (40 %)



Investeringer Q1 2022 – 586 mill (496 mill)



Elvia
Norges største nettselskap

o Svært høy kraftpris har gitt uvanlig høye 
kostnader til overliggende nett, og nettap i 
Elvia. 

o Tross disse kostnadsøkningene utsatte Elvia
planlagt økning av tariffene i 1. kvartal.

o Tarifføkningen ble ytterligere utsatt da 
Statnett kunngjorde at forbruksleddet i 
sentralnettstariffen på grunn av store 
flaskehalsinntekter ville bli satt til null fra 
andre kvartal.

o Elvia håndterer det praktiske rundt 
strømstøtteordningen

o Ny nettleiemodell og harmonisering av 
nettleie i hele forsyningsområdet til Elvia fra 
1/7 - 2022



Bioenergi

o Tidenes beste resultat i første kvartal 2022

o Eidsiva Bioenergis kompensasjonsordning 
til husholdningskunder forlenges 
tilsvarende som for nettkundene. Det er 
fjernvarmeselskapene som bærer denne 
konsekvensen økonomisk. 

o Eidsiva Bioenergi valgte for første kvartal 
2022 å tilby en tidsavgrenset 
kompensasjonsordning også for 
næringskundene.

Norges tredje største fjernvarmeleverandør



Bredbånd

o Eidsiva Bredbånd inngikk i mars avtale med 
Alpin Infra om overtagelse av cirka 1500 kunder 
og infrastruktur i Hafjell, og skal bygge om det 
coax-baserte nettet til fibernett

o Etter kvartalslutt:
Eidsiva Brebånd har vunnet et stort anbud om 
leveranse av mørk fiber til Bærum kommune. 
Prosjektet baner vei for en satsing på et 
operatørnøytralt distribusjonsnett, der 
forretningsideen er å la andre leie seg inn i 
Eidsiva Bredbånds nett

Eidsiva Bredbånd disponerer Norges tredje største fibernett



Verdivurdering/bytteforhold

30.05.202210
Stange blir 8. største eier i Innlandet Energi Holding

Ek-verdi
46 075 mill. kroner

Ek-verdi 
546 mill. kroner 

Eierandel
Innlandet Energi Holding

2,34 %



Eierstruktur

Konsernstruktur

Eidsiva 
Bioenergi

Eidsiva 
Bredbånd

ElviaHafslund Eco 
Vannkraft

Hafslund
Ny Energi

50 % 49,4 % 0,6%

90 %100 %100 %35 %42,8 %
43,5 %

+ 5 % i Vinstra kraftselskap DA

+ Stange Energi

+ Stange Energi Nett



Fremtidsutsikter
o For året 2022 ventes vesentlig sterkere resultater i 

nettvirksomheten (tarifføkning og lavere 
sentralnettskostnader), men fortsatt under «normalnivå» 
(mindreinntekt også i 2022).

o Høy kraftpris gir forventning om sterke resultater i 
produksjonsvirksomhetene (HEV og Ebio). 

o Viktig år for integrasjonsarbeidet i Elvia – nye systemer og 
prosesser etablert - begynner å gi resultater/synergier. Drifts-
og vedlikeholdskostnader ventes redusert.

o Resultatet i Bredbånd øker jevnt og trutt med økt antall 
kunder. 

o Solid underliggende finansiell posisjon som forventes å styrke 
seg ytterligere framover. 



Fem års rullerende utbytteplan 2022-2026



30.05.2022Sett inn bunntekst via "Sett inn" -> "Topptekst og 
bunntekst"14

Takk for 
oppmerksomheten
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