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Viktig informasjon* 
 
Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers 
obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har den 15. Juni 2017 kontrollert og godkjent 
Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-7. Registreringsdokumentet er gyldig 12 
måneder fra Finanstilsynets godkjennelse. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller 
fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg 
utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. 
Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er 
beskrevet eller på annen måte omfattet av Registreringsdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for 
Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av 
obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til 
Verdipapirhandellovens § 7-15. Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen 
omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av 
Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt 
endret. 
 
Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i 
Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til 
Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. 
 
Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet 
vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. 
 
Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde 
eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet 
innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen 
handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er 
påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å 
sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. 
 
Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. 
 
Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver 
obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. 
 
Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilrettelegger. 
 
Dette Registreringsdokumentet datert 13. juni 2017 og verdipapirdokumentet må sees i sammenheng, som 
sammen utgjør Prospektet. 
 
* Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet 
”Definisjoner” 
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1. Risikofaktorer  
 
Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet Eidsiva Energi Risikofaktorer tilknyttet Eidsiva Energi AS er 
tilsvarende som konsernets risikofaktorer. 
  
Aktivitetene til konsernet Eidsiva Energi medfører ulike typer risiko; Operasjonell, regulatorisk, politisk, 
konsesjonsmessig og finansiell risiko. 
 
Operasjonell risiko 
Konsernet er utsatt for operasjonelle risikoer som mangelfulle avtaler, svikt innen IKT-sikkerhet, mangelfull 
prosjektstyring, dårlig kvalitet i arbeidsprosesser, kostnadseffektivitet, rammebetingelser, tilgjengelighet på 
produksjon og forsyningssikkerhet innenfor bioenergivirksomheten og nettvirksomheten. Operasjonell risiko 
vurderes kontinuerlig og noe av konsernets viktigste oppgaver er å sikre effektivitet og kvalitet i alle industrielle 
ledd. Operasjonelt er også sikkerhet for medarbeidere og underleverandører og negativ påvirkning på miljøet 
prioriterte områder.  
 
Regulatorisk risiko 
Konsernet er påvirke av en rekke ulike rammebetingelser som kan ha stor økonomisk betydning. 
Nettvirksomheten er monopolvirksomhet som reguleres av NVE og endringer i betingelser vil påvirke hvor stor 
inntektsramme man har lov å kreve inn. Konsernet er også eksponert mot endringer fra myndighetene i hvordan 
nettvirksomhet kan styres og organiseres i et vertikalintegrert energikonsern. 
 
Bioenergivirksomheten driver virksomhet innenfor fjernvarme og avfallsforbrenning, og opererer innenfor 
områdekonsesjoner og regulering gitt av NVE, samt tilhørende miljøkrav fra Miljødirektoratet.  
For vannkraftvirksomheten har særbeskatning som grunnrenteskatt og eiendomsskatt stor betydning, i tillegg til 
nivået og sammensetningen av innmatingstariffer. Indirekte påvirker europeiske rammevilkår som f.eks CO2 
avgifter kraftprisen. Konsernet har relativt liten andel av produksjon som er berettiget til elsertifikater, men 
rammevilkårene knyttet til denne ordningen vil kunne ha stor betydning for økonomien for det enkelte besluttede 
utbyggingsprosjekt. Bransjeforeningen EnergiNorge benyttes som observatør og talerør i saker som gjelder 
bransjen.  
 
Finansielle risikofaktorer 
Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko, og de mest vesentlige er ulike markedsrisiko fra 
kraftmarkedet, herunder valuta-, kraftpris- og volumrisiko. Gjennom låneporteføljen, inntektsrammen til nett-
virksomheten og avkastningskravet til finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi, er også konsernet 
eksponert for renterisiko. Konsernet er i tillegg eksponert for kredittrisiko og likviditetsrisiko, men disse vurderes 
mindre vesentlige.  
 
Markedsrisiko 
 
Volumrisiko 
Eidsivas vannkraftproduksjon påvirkes av volumrisiko som følge av variasjon i hydrologi og meteorologi. 
Geografisk spredning av kraftverkene reduserer volumrisikoen. 
 
Sluttbrukervirksomheten er eksponert for volumrisiko i all vesentlighet knyttet til kunder med produktet fastpris. 
Kundene sikres finansielt basert på kundens forventede forbruksnivå og -profil. Faktisk forbruk kan avvike fra 
dette, og medfører volumrisiko for sluttbrukerselskapet. Selskapet priser denne volumrisikoen i sine produkter. 
 
Eidsiva Vannkraft og Eidsiva Bioenergi er eksponert for både pris- og mengderisiko fordi fremtidig pris og volum 
er ukjent. 
 
Valutarisiko 
Eidsiva har valutarisiko i form av transaksjonsrisiko som i hovedsak er knyttet til kraftsalgsinntekter, investeringer 
og varekjøp.  
 
Eidsiva har balanserisiko knyttet til finansiering i valuta. 
 
Oppgjørsvalutaen på den organiserte markedsplass og kraftbørsen som Eidsiva benytter er euro. Alle kontrakter 
som inngås over markedsplassen Nord Pool og kraftbørsen NASDAQ gjøres opp i euro og Eidsiva har således en 
eksponering mot euro. Dersom det gjøres transaksjoner i forvaltningsporteføljen for å redusere markedsrisikoen 
for elkraft skal det samtidig vurderes valutasikring av forhåndssalget. Valutasikring blir ikke foretatt uavhengig av 
sikring av kraftpris. Bioenergivirksomhetens inntekter av avhengig av alternativprisen på energi, hvor 
referanseprisen kvoteres i euro. Transaksjonsvalutaen for bioenergivirksomheten er i all hovedsak norske kroner.  
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Vannkraftvirksomheten har en industrikraftkontrakt med fiksert pris i norske kroner som utløper i 2024.  Denne 
kontrakten er med på å redusere vannkraftvirksomhetens valutarisiko. 
 
Konsernet har et lån i euro knyttet til finansiering av utbygging av bioenergianlegg.  Lånet er med på å redusere 
eksponeringen mot euro for inntekter i produksjonsvirksomheten. Lånet er å anse som en økonomisk sikring, men 
tilfredsstiller ikke kravene til regnskapsmessig sikring. 
 
Gjennom deltakelse i vindkraftverket Austri Raskiftet har konsernet forpliktelser til å delta i finansieringen av 
utbyggingen. Betalingsplanen er i euro.   
 
Nominelt beløp på utestående valutaterminkontrakter pr. 31.12.2016 viste et netto salg av 0 millioner euro (2015: 
netto salg av 39,0 millioner euro.) Gjenværende volum i industrikraftkontrakt som har fiksert pris i norske kroner er 
4,1 TWh per 31. desember 2016 (4,6 TWh per 2015). Gjenværende lån i euro er 30 millioner euro (34 millioner 
euro per 31. desember 2015). Kraftrettigheten er evigvarende. 
 
Prisrisiko 
Eidsiva Vannkraft og Eidsiva Bioenergi er eksponert for både pris- og mengderisiko fordi fremtidig pris og volum 
er ukjent. For å redusere usikkerhet til energipris benyttes ulike avtaler og instrumenter.  
 
Som vannkraftprodusent har Eidsiva Vannkraft inngått fysiske kraftsalgsavtaler med fiksert pris til industrikunder i 
Norge. Disse avtalene bidrar til å stabilisere Eidsivas inntekter. De langsiktige avtalene har ulik varighet, hvor den 
lengste gjelder til 2030. I tillegg avstår vannkraftvirksomheten konsesjonskraft hvor prisen bestemmes utfra 
kraftverkenes produksjonskostnader.  Konsesjonskraftforpliktelsene utgjør mindre enn 10% av 
normalproduksjonen. 
 
Eidsiva har en forvaltningsportefølje med definert volumgrense og en tidshorisont på 3 år. Kontrakter i 
forvaltningsporteføljen skal handles over børs. Formålet med porteføljen er å sikre kraftsalgsinntektene, og det 
legges vekt både konsernets risikoholdning og kraftprisforventning ved transaksjoner i porteføljen.  
 
Innen konsernets bioenergivirksomhet vil inntektene i hovedsak påvirkes av kundenes alternativpris på energi. 
Kundens alternativpris bestemmes av elkraftpris, nettleie og avgifter. Avfall, biomasse og (bio)gass er viktige 
innsatsfaktorer i produksjonen av fjernvarme. Selskapet har langsiktige fastprisavtaler med store kunder, både 
offentlige og private som avdemper prisrisikoen. Virksomheten har langsiktige avtaler for avfall og returtre, med 
lokale og regionale aktører. 
 
Netto utestående kraftkontrakter viste et finansielt salg av 0 GWh per 31.desember 2016 (netto 898 GWh salg per 
31. desember 2015). Per. 31. desember 2016 har de langsiktige kraftavtalene med industri et gjenværende volum 
på 7,1 TWh (7,6 TWh i 2015), hvorav gjenværende volum for kontrakten utpekt som kontantstrømsikring utgjør 3 
TWh per 31.desember 2016, samme volum som per 31. desember 2015. 
 
Renterisiko 
Konsernet er utsatt for renterisiko siden både belåning, inntekter fra nettvirksomheten og friinntekt ved beregning 
av grunnrenteinntekt påvirkes av endringer i rentenivået. 
 
Renterisiko er i hovedsak knyttet til gjeldsporteføljen. Det er etablert rammer for rentestyring med utgangspunkt i 
fordeling mellom flytende og fastrente. Flytende renteandel skal utgjøre 25-75 % av den samlede 
gjeldsporteføljen. Den delen av gjeldsporteføljen som er eksponert mot fastrente skal ha en gjenværende 
rentebinding på mellom 4 og 9 år målt som modifisert durasjon. Rentebindingen oppnås ved en kombinasjon av 
rentebinding på lån og rentebytteavtaler. 
 
Strategien for rentebinding er utformet med formål å utnytte den naturlige risikoreduksjonen som oppstår i et 
vertikalintegrert energikonsern. Eidsiva Energi har økonomisk eksponering mot kortsiktig og mellomlang rente 
utover gjeldsporteføljen gjennom inntektsrammen i nettvirksomheten, skjermingsrente i beregning av 
grunnrenteskatten i produksjonsvirksomheten og i diskontering av verdi i evigvarende langsiktige kraftrettigheter 
og erstatningskraftforpliktelser. 
 
Per 31. desember 2016 var flytende renteandel 44 prosent. Rentebindingen i fastrenteporteføljen var på 5,9 år 
målt som modifisert durasjon. Begge størrelser er eksklusive ansvarlig lån pålydende 1 519 millioner kroner. 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risikoen for at en part i en fysisk eller finansiell handel vil påføre den annen prat et økonomisk tap 
ved å ikke innfri sine forpliktelser. Eidsiva påtar seg kredittrisiko ved salg av kraft, distribusjon av kraft (nettleie), 
salg av bredbåndstjenester og andre transaksjoner hvor oppgjør skjer senere enn overføring av eierskap til 
varen/gjenstanden.  
 
Ved krafthandel på organisert markedsplass (Nord Pool) og ved finansiell handel ved NASDAQ vurderes 
kredittrisikoen til å være svært lav. Ved distribusjon av kraft (nettleie) og ved salg av bredbåndstjenester 
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representerer kundene både privat- og bedriftsmarkedet. Antall kunder, og segmenteringen av kundemassen, 
medfører at konsernets kredittrisiko reduseres. 
 
Plassering av overskuddslikviditet blir foretatt på flere institusjoner med høy kredittverdighet når beløpet 
overstiger et definert nivå.   
 
I forbindelse med salget av Ventelo til PE-fondet EQT ble det ytt selgerkreditt på syv år pr. 20. desember 2011. 
Per 31. desember 2016 er pålydende beløp 128 millioner kroner inkludert renter. 
 
For bilaterale kraftkontrakter, herunder langsiktige kraftkontrakter med industrikontrakter, er det normalt å ikke 
stille sikkerhet. For å redusere motpartsrisikoen i industrikraftavtalene er det for en kontrakt definert krav til 
egenkapitalnivå hos kjøper av kraften. 
 
Likviditetsrisiko 
Eidsiva har likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke sammenfaller med den kontantstrøm 
som eiendelene generer. I tillegg kan det oppstå likviditetsrisiko ved sikkerhetsstillelse i forbindelse med finansiell 
krafthandel.  
 
Eidsiva har som målsetning å ha en gjenværende løpetid på låneporteføljen på minst 5 år for å sikre 
forutsigbarhet ved refinansieringer og forfall. I tillegg har Eidsiva en avtale om kommitert kredittramme i bank på 1 
200 millioner kroner for å understøtte låneprogrammet ved uroligheter i finansmarkedene. Videre har Eidsiva en 
avtale med bank om kassakredittramme om 275 millioner kroner. Ubenyttet samlede kredittrammer var således 
ved årsskiftet 1 475 millioner kroner. 
 
Gjenværende løpetid på den samlede låneporteføljen var per 31. desember 2016 4,6 år (5,9 år per 31. desember 
2015). Løpetiden er eksklusive ansvarlig lån på 1 519 millioner kroner. 
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2. Definisjoner 
 
Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet 
ha følgende betydning: 
 
Låntaker/Selskapet/ 
Eidsiva: Eidsiva Energi AS.  
 
Eidsiva-konsernet/ 
Eidsiva Energi konsern/ 
Konsernet: Selskapet og dets datterselskaper. 
 
Fremtidsutsikter: Eidsiva Energi’s forventninger til selskapets fremtidige virksomhet. 
 
kWh: Kilowattime 
 
NOK: Norske kroner. 

 
NO1 Områdepris NO1 er prisområdet hvor Eidsiva hovedsakelig operer. Norge er fordelt inn i 

fem prisområder. 
 
NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i 

sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om 
notering av obligasjonslån på Oslo Børs. 

 
Registrerings- 
dokument: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse.  
 
Tilrettelegger: DNB Bank ASA, DNB Markets 
 
Twh: Terawatt-time 
 
Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det 

utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av 
Selskapet.  

 
VPS: Verdipapirsentralen. 
 
Årsberetning og  
årsregnskap 2016: Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2016 slik denne foreligger på 

www.eidsiva.no 
 
Årsberetning og  
Årsregnskap 2015: Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2016 slik denne foreligger på 

www.eidsiva.no 
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3. Ansvarlige 

3.1 Personer 

Eidsiva Energi AS, Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar er ansvarlig for innholdet i dette 
Registreringsdokumentet. 

3.2 Ansvarserklæring 
Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en 
slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige 
tiltak for å sikre dette. 

 
 

Hamar, 13. juni 2017 
 
 
 
 

____________________ 
Eidsiva Energi AS 
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4. Selskapets revisorer 

4.1 Navn og adresse 
PricewaterhouseCoopers AS  
Postboks 1100 
NO-2305 Hamar. 
Tlf: + 47 51 81 56 00 
 
PricewaterhouseCoopers AS har vært revisor for Eidsiva Energi AS i 2015. 
Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2015.  
 
PricewaterhouseCoopers AS er medlem av DNR – Den Norske Revisor Forening. 
 
 
Ernst & Young AS 
Postboks 324 
NO-2602 Lillehammer 
Tlf: + 47 24 00 24 00 
 
Ernst & Young AS har vært revisor for Eidsiva Energi AS i 2016. 
Statsautorisert revisor Rune J. Baukhol har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2016  
 
Ernst & Young AS er medlem av DNR – Den Norske Revisor Forening. 
 
Skiftet av revisor er et resultat av en anbudsprosess der også tidligere revisor ga tilbud på revisjonstjenester. 
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5. Opplysninger om utsteder 

5.1 Utsteders historie og utvikling 

5.1.1 Selskapsnavn 
Selskapets registrerte navn er Eidsiva Energi AS, det kommersielle navnet er Eidsiva Energi. 

5.1.2 Hjemsted og registreringsnummer 
Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 424 082. 
 
Utsteders registrerte forretningsadresse er Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Telefon: 06262 - Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar.  
Internettadresse: www.eidsiva.no 

5.1.3 Registreringsdato 
Selskapet ble stiftet 24. mai 2001. 

5.1.4 Utsteders domisil og juridisk form 
Eidsiva Energi AS inngår i konsernet Eidsiva Energi og er morselskapet i konsernet. Selskapet er underlagt norsk 
lovgiving, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven. Utsteders domisil fremgår 
av punkt 5.1.2. 

5.1.5 Nylig inntrufne hendelser 
Eidsiva består fra og med 2016 av de fire virksomhetsområdene Produksjon, Nett, Marked og Bredbånd. Marked 
er eid 50% i sameie med Gudbrandsdal Energi og omfatter det to merkevarene Eidsiva Marked og Gudbrandsdal 
Energi i sluttbrukermarkedet. 
 
Selskapets aksjonærer har forlenget løpetiden på sitt ansvarlige lån på 1,5 milliarder med ti år til 2036 og redusert 
utbytteforventningene for perioden 2016-2018 med 150 millioner kroner. 
 
Raskiftet Vindkraftverk ble besluttet utbygget sommeren 2016 i samarbeid med Gudbrandsdal Energi og tyske 
Stadtwerke Munchen. Produksjonen vil være på 368 GWh per år og Eidsiva eier 20%. 
 
Eidsiva bredbånd koblet til 6000 nye fiberkunder i 2016, og selskapets veksttakt er økende. 
 

5.1.6 Nærmere om utstederen 
 
Eidsiva er et vertikalt integrert, regionalt energi- og bredbåndselskap som i 2016 har bestått av morselskapet 
Eidsiva Energi AS med fire virksomhetsområder 

 
 Produksjon 
 Nett 
 Marked 
 Bredbånd 

 
Styret vedtok høsten 2015 en ny konsernstrategi for å tilpasse seg endringene og utviklingen i kraftbransjen. Tre 
initiativ ble besluttet for å sikre at konsernet er konkurransedyktig i årene framover: Omorganisering, 
resultatforbedring og digitalisering. 
 
Omorganiseringen ble i stor grad gjennomført tidlig i 2016, mens digitaliserings- og resultatforbedrings-
programmene implementeres i henhold til plan. Resultatforbedringsprogrammet viser effekter som vil styrke 
konsernets inntjening framover. Konsernets finansielle plattform er bedret i 2016 ved at eiernes ansvarlige lån 
er blitt forlenget med ti år. Eierne har i tillegg redusert utbytteforventningene for treårsperioden 2016-2018 med 
totalt 150 millioner kroner. Konsernets finansielle nøkkeltall er imidlertid fortsatt under press. Arbeidet med å 
bedre inntjeningen vil derfor fortsette. 
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Omorganisering 
Eidsiva har i 2016 bestått av virksomhetsområdene Produksjon, Nett, Marked og Bredbånd som nevnt ovenfor. I 
tillegg er det to staber sentralt i morselskapet: Konsernstab og Økonomi og Finans. Direktørene for 
virksomhetene og stabene utgjør sammen med konsernsjefen Eidsivas konsernledelse. Virksomheten i Eidsiva 
Vekst er nå organisatorisk underlagt morselskapet, mens Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Vannkraft utgjør 
virksomhetsområdet Produksjon. Fra 1. juli 2016 ble det inngått samarbeid om sluttbrukersalg med Gudbrandsdal 
Energi Holding. Virksomhetsområdet Marked bestod fram til dette tidspunktet av en 100 prosent eierandel i 
Eidsiva Marked AS, og fra 1. juli i fjor av en 50 prosent eierandel i Innlandskraft AS. Innlandskraft eier 100 prosent 
i Eidsiva Marked AS og Gudbrandsdal Energi AS. Virksomheten innen fiberutbygging, veilys og ekstern 
elmontasje er overført fra Eidsiva Nett til det heleide datterselskapet Laje Entreprenør AS. 
 
I 2016 har det vært arbeidet med å tilpasse konsernets formelle styringsstruktur til ønsket modell for 
konsernstyring og endrede rammevilkår, spesielt for nettvirksomhet. Dette er et arbeid som fortsatt pågår. 
 
Utstederen har som konsekvens av omorganiseringen oppdatert sine styrende dokumenter. 
Dokumentene er tilgjengelig på: https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/styrende-dokumenter/ 
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6. Presentasjon av Eidsiva Energi AS og konsernet 
Eidsiva Energi AS (morselskapet) og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger 
(konsernet) produserer, distribuerer og selger hovedsakelig energi og bredbåndtjenester. Konsernet har sitt 
kjerneområde i Hedmark og Oppland fylker. 
 
Eidsiva har cirka 1000 ansatte og omsetter for cirka 4 milliarder kroner i året. Årlig produserer vi cirka 3,4 TWh 
vannkraft og drifter 22 000 kilometer med strømnett i Innlandet. Eidsiva er eid av Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner, og 27 kommuner i begge fylker  
 
Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i 
regionen. 
 
Ekstern uavhengig rådgiver verdivurderte konsernets egenkapital til 9,5 milliarder kroner pr. 31.12.2016. 
 
Formål og rolle 
Konsernets eiere har forpliktet seg til et langsiktig eierskap frem til 2036, med et finansielt, industrielt og regionalt 
formål: 

 Finansielt skal konsernet oppnå langsiktig og god avkastning, og gi et forutsigbart årlig utbytte til eierne. 
 Industrielt skal konsernet utvikle gode og samfunnsnyttige produkter og infrastruktur for kundene. 
 Regionalt skal konsernet være en pådriver for vekst og utvikling i Innlandet. 

Eidsivakonsernet består av fire virksomhetsområdene Produksjon, Nett, Marked og Bredbånd.I samarbeid med 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner, eier Eidsiva også Energiråd Innlandet, som har fokus på informasjon og 
rådgivning om energieffektivisering. 

6.1 Virksomhetene 

Eidsiva Energi AS har fire virksomhetsområder: 

 Produksjon 
 Nett 
 Marked 
 Bredbånd 

 
Eidsiva er et av Norges største regionale energikonsern med virksomhet primært i Hedmark og Oppland. 
Hovedkontoret ligger i Hamar. Konsernet eies av 27 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Cirka 
70 prosent av eiernes aksjer er organisert i egne holdingselskaper. 
 
Eidsiva Energi AS eier 100 prosent av entreprenørselskapet Laje Entreprenør AS som ble etablert i 2016. 
Gjennom selskapet Eidsiva Vekst AS eier konsernet 68 prosent av aksjene i Elsikkerhet Norge AS, 50 prosent av 
investeringsselskapet Energy Future Invest AS og 23,78 prosent av Moelven Industrier ASA. Eidsiva Energi AS 
eier også 50 prosent av Innlandskraft AS. 
 
Eidsiva Vannkraft eier kraftproduksjon i 21 heleide og 25 deleide kraftverk i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag 
med en årlig produksjon på cirka 3,4 TWh. Totalt har Eidsiva Vannkraft ansvaret for drift og vedlikehold av 47 
kraftverk i Hedmark og Oppland med en samlet produksjon på cirka 7,5 TWh.  
 
Eidsiva Bioenergi drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark. 
Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeprodusent og produserer cirka 400 GWh varme, damp og 
elektrisitet per år. 
 
Eidsiva Nett bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer et strømnett (luftlinjer og kabler) med en utstrekning på over 
22.000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland, og har 
områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Selskapet er 
Norges nest største nettselskap målt i nettets utstrekning. 
 
Gjennom eierskapet i Innlandskraft, med de to underliggende selskapene Eidsiva Marked og Gudbrandsdal 
Energi, selger Eidsiva strøm og energirelaterte produkter og tjenester både til kunder i konsernets 
konsesjonsområde og nasjonalt. 
 
Eidsiva bredbånd driver hovedsakelig salg og drift av bredbåndstjenester til husholdninger og bedriftsmarkedet i 
Oppland, Hedmark og Romerike. De lokale nettselskapene eier bredbåndsinfrastrukturen som leies av Eidsiva 
bredbånd. 
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6.1.1 Produksjon 
Fra 1. januar 2016 utgjør virksomheten i Eidsiva Vannkraft og Eidsiva Bioenergi, med datterselskaper og tilknyttet 
virksomhet, virksomhetsområdet Produksjon, under en felles ledelse. 
 
Eidsiva Vannkraft er et av Eidsivas største virksomhetsområder og et heleid datterselskap. 
 
Eidsiva Vannkraft skal gjennom kompetent og effektiv drift og vedlikehold av kraftverkene, utvikling av 
produksjonssystemet og god forvaltning av produksjonen, bidra til at eierne oppnår en best mulig avkastning av 
de store verdiene som vannkraftverkene representerer.  
 
Produksjonsvirksomheten produserer kraft i 21 heleide og 25 deleide kraftverk, samt fjernvarme fra ti hel- og 
deleide fjernvarmeanlegg. 
 
I tillegg til drift av sine heleide kraftverk, har Eidsiva Vannkraft også ansvaret for å drifte en rekke deleide 
kraftverk, samt kraftverkene til andre eiere. Kraftverkene er eid av Eidsiva Vannkraft AS, Opplandskraft DA, 
Oppland Energi AS, Vinstra Kraftselskap DA, Øvre Otta DA, Gudbrandsdal Energi AS og Østerdalen 
Kraftproduksjon AS. Eidsiva Vannkraft er gjennom dette en av landets største kraftverksoperatører og har over tid 
utviklet en vannkraftorganisasjon med høy kompetanse og god erfaring på utbygging og drift av vannkraftverk. 
 
 
Totalt har Eidsiva Vannkraft ansvaret for drift og vedlikehold av 47 kraftverk i Hedmark og Oppland med en 
samlet produksjon på ca. 7,5 TWh.  
 
Rosten kraftverk 
Eidsiva Vannkraft AS bygger Rosten kraftverk i Sel kommune i Gudbrandsdal på vegne av Oppland Energi AS og 
AS Eidefoss. Arbeidet med kraftverket dokumenteres med et webkamera. Du kan følge med på utviklingen her. 
 
Rosten kraftverk er eid av Oppland Energi AS (72 prosent) og AS Eidefoss (28 prosent). Oppland Energi AS er 
eid av E-CO Energi AS (61 prosent) og Eidsiva Vannkraft AS (39 prosent). 
 
Eidsiva Vannkraft1) produserer kraft i 21 hel- og 25 deleide anlegg, og drifter 47 vannkraftverk i Hedmark og 
Oppland gjennom tjenestekjøpsavtaler med ulike aktører. Til sammen produserer de 47 kraftverkene mer enn sju 
TWh hvert år. Eidsiva Vannkrafts andel av denne kraftproduksjonen er på rundt 3,4 TWh, og selskapet er dermed 
en av Norges 10 største kraftprodusenter. Vannkraft leverer cirka 90 prosent av produksjonen i prisområdet NO1. 
 

 
Eidsiva Bioenergi er et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Selskapet drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og 
deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark. 
 
Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeprodusent og produserer cirka 400 GWh per år. 
 
Eidsiva valgte for 10 år siden å satse tungt på bioenergi og fjernvarme i Innlandet. Dette resulterte i en intens 
utbyggingsperiode. Først med utbygging av avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen som brenner cirka 75 
000 tonn avfall hvert år og gir en energiproduksjon på cirka 200 GWh i form av fjernvarme til Hamar, damp til 
Norsk Protein og noe elproduksjon. 
 
Deretter utbygging av fjernvarme på Lillehammer og Gjøvik, og andre tettsteder i Hedmark og Oppland. Eidsiva 
ha nå fjernvarmeanlegg på ti steder i de to fylkene. Denne storstilte og framtidsrettede utbyggingen er 
investeringer på nærmere to milliarder kroner. 
 
Eidsiva Bioenergi har bygget ut en vesentlig portefølje av fjernvarmeanlegg i Hedmark og Oppland. Selskapets 
oppgave er nå primært å drive disse anleggene effektivt og videreutvikle fjernvarmelevanser og infrastruktur. 
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Virksomhetsområdets første kvartal 2017 
 

 
Underliggende driftsresultat i første kvartal er 221 millioner kroner (152 millioner kroner).  
 
Inntekter fra salg av kraft øker med 18 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor som følge av 
høyere kraftpriser. For fjernvarme er omsetningen økt med 4 millioner kroner som følge av høyere priser. 
 
Driften av kraftverk og fjernvarmeanlegg har fungert godt i første kvartal. Bioenergi har redusert 
brenselskostnadene med seks millioner kroner i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. 
Forbedringen kommer blant annet som resultat av at akkumulatortanken på Trehørningen er satt i drift og at 
Elverum varmesentral er oppgradert. 
 
Realiserte pris- og valutasikringer er 19 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Oppnådd 
kraftpris inkludert realiserte sikringer ble dermed 33,6 øre/kWh (26,3 øre/kWh). Resultatandel fra tilknyttede 
selskaper er 17 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2016, hovedsakelig som følge av høyere 
kraftsalgsinntekter i Oppland Energi AS. 
 

6.1.2 Nett 
Etter fusjonen med Eidsiva Anlegg i starten av 2016 drifter og vedlikeholder Eidsiva Nett regionalnett og 
distribusjonsnett i egen regi. Virksomheten prosjekterer og bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere 
eksisterende anlegg. Nett ivaretar fortsatt eier- og byggherrefunksjoner i eget nett. Dette omfatter forvaltning av 
eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, samt drift og vedlikehold av anlegg i både sentral, regional og 
distribusjonsnettet. Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
Denne reguleringen omfatter økonomiske rammer for tariffering og inntekter. Nett har også utført oppdrag for 
eksterne kunder innenfor relevante områder, for eksempel bygging og drift av veilysanlegg og utbygging av 
bredbånd. Som en tilpasning til nye rammevilkår, ble mye av denne øvrige virksomheten i løpet av 2016 overført 
til et eget entreprenørselskap, Laje Entreprenør AS. 
 
Eidsiva Nett er et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer et 
strømnett (luftlinjer og kabler) med en utstrekning på over 22 000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og 
distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i 
Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett har 159 000 kunder i et området med en samlet befolkning 
på ca. 250 000. 
 
Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett over 500 
millioner kroner i fornyelse og videreutvikling. I tillegg brukes cirka 470 millioner kroner til løpende drift, 
vedlikehold og beredskap. 
 
 
 
Eidsiva Nett drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter 
blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske 
normer og retningslinjer. 
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Virksomhetsområdets første kvartal 2017 
 

 
 
Nettvirksomheten omfatter cirka 22 000 kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. 
Det er 160 000 kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 
 
Første kvartal har hatt rolige værforhold. Leveringssikkerheten har vært god, og oppnådde resultater for 
leveringssikkerheten er bedre enn målsatt. 
 
Driftsinntektene i første kvartal ble 357 millioner kroner (340 millioner kroner). Økningen kommer fra andre 
driftsinntekter, hvorav økt anleggsbidrag og økt aktivitet på regningsarbeider er hovedårsaken. Mindreinntekten i 
første kvartal ble 26 millioner kroner (41 millioner kroner). Kostnader for nettvirksomheten er 16 millioner kroner 
høyere enn i 2016. 
 
Kostnader til overliggende nett har økt med 12 millioner kroner grunnet økte tariffer, mens økt kraftpris og volum 
har økt kostnadene til nettap med seks millioner kroner. Økt aktivitet på regningsarbeider og anleggsbidrag har 
økt kostnadene med til sammen 16 millioner kroner. Netto personalkostnader er redusert med 9 millioner kroner 
på grunn av nedgang i antall ansatte. Andre driftskostnader er redusert med til sammen 10 millioner kroner. 
Redusert kjøp av tjenester til fakturering og kundetjenester fra Eidsiva Marked og redusert antall ansatte er 
hovedårsakene til nedgangen. 
 
Underliggende driftsresultat i første kvartal er 63 millioner kroner (62 millioner kroner). 

6.1.3 Marked 
Fra 1. juli 2016 består Eidsivas virksomhetsområde Marked av Eidsivas eierandel i det tilknyttede selskapet 
Innlandskraft AS, hvor Eidsiva eier 50 prosent av aksjene. Innlandskraft eier fra samme tidspunkt 100 prosent av 
aksjene i Eidsiva Marked AS og Gudbrandsdal Energi AS. De sistnevnte selskapene kjøper og selger kraft 
primært til kunder i konsernets konsesjonsområde og nasjonalt. Driftsresultatet i Marked besto fram til 30. juni 
2016 av driftsresultatet for Eidsiva Marked AS. Fra og med andre halvår 2016 innarbeides andel av resultat etter 
skatt i Innlandskraft som driftsresultat i virksomhetsområdet Marked. 
 
Eidsiva Marked er en lokal strømleverandør som leverer kraft til husholdninger og bedriftsmarkedet i Innlandet. 
Fire av fem kunder i Innlandet velger Eidsiva Marked som sin strømleverandør og kundene gir selskapet god 
score på kundeservice og konkurransedyktige strømpriser.  Med innføring av gjennomfakturering fra 1. september 
2016, kan kunder i alle nettområder i Innlandet få nettleie og kraftleveransen på samme faktura fra Eidsiva 
Marked. Ved innføring av automatiske målere, tilbys kundene digitale løsninger for styring av strømforbruk og 
oversikt over forbruk i sanntid.  Selskapet er også engasjert i markedet for solceller slik at kunder kan produsere 
egen strøm. 
 
Selskapet eies likt av Eidsiva Energi AS og Gudbrandsdal Energi Holding og samarbeider med Gudbrandsdal 
Energi for å styrke sin posisjon i det nasjonale strømmarkedet. Eidsiva Marked er sammen med Gudbrandsdal 
Energi den tredje største kraftleverandøren i Norge. 
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Virksomhetsområdets første kvartal 2017 
 

 
 
Markedsvirksomheten består av konsernets 50 prosent andel i Innlandskraft AS. Resultat etter skatt fra 
Innlandskraft innarbeides netto som Resultat fra tilknyttet selskap i konsernets driftsresultatet. Sammenligningen 
med fjoråret er mot underliggende driftsresultat i Eidsiva Marked som var et 100 prosent eid datterselskap. 
 
I første kvartal ble andel underliggende driftsresultat i Innlandskraft 10 millioner kroner, mens underliggende 
driftsresultat i 2016 (Eidsiva Marked AS) var 12 millioner kroner. Endringen skyldes at 50 prosent andel 
av Innlandskraft er en mindre forretning enn 100 prosent i Eidsiva Marked, og at andel av resultat for 
Innlandskraft er etter finans og skatt. (Isolert sett er driftsresultatet i Eidsiva Marked AS bedre enn første kvartal 
2016.) 

6.1.4 Bredbånd 
Bredbåndsvirksomheten forestår hovedsakelig salg og drift av bredbåndstjenester til husholdninger og bedrifter i 
Oppland, Hedmark og på Romerike. De lokale nettselskapene i Hedmark og Oppland eier bredbånds-
infrastrukturen, som leies av Eidsiva bredbånd. Utbygging av fiber er et strategisk satsningsområde i Eidsiva. 
 

 
 
Virksomhetsområdets første kvartal 2017 
 

 
 
Bredbåndsvirksomheten, med salg og drift av bredbåndstjenester til husholdninger og bedriftsmarkedet, hadde 
driftsinntekter i første kvartal 2017 på 118 millioner kroner (108 millioner kroner), en økning på ni prosent fra 
første kvartal 2016. Denne økningen skyldes i hovedsak flere kundeaksesser. 
 
Innkjøps- og varekostnadene var i første kvartal 51 millioner kroner (46 millioner kroner) og personalkostnader var 
på 27 millioner kroner (26 millioner kroner).  
 
Underliggende driftsresultat for første kvartal 2016 var på 10 millioner kroner (10 millioner kroner). 
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6.2 Kunder og marked 
Eidsiva leverer infrastruktur og sluttbrukertjenester innenfor energi og bredbånd. Verdikjedene som produserer 
tjenestene er forskjellige, men har fellestrekk ved at de bidrar til regional og industriell utvikling i Innlandet. 
 
Eidsivas marked er i all hovedsak Innlandet, og er derfor avhengig av regionens utvikling. Derfor bidrar Eidsiva til 
at Innlandet blir et bedre sted å bo gjennom vår virksomhet innen sponsing og regional utvikling. Eidsivas 
sponsoraktivitet innen idrett og kultur i Innlandet gir selskapet en tydelig markedsposisjon sammenliknet med 
andre nasjonale aktører i bransjen, som er fraværende i forhold til å ha et regionalt engasjement. Annonsering og 
kommunikasjon som viser Eidsivas mange samarbeidspartnere innen idrett og kultur er blitt godt mottatt av 
selskapets kunder, og har til hensikt å fremheve Eidsivas samfunnsansvar, lokale eierskap og engasjement 
innen regional utvikling i Innlandet. 
 
Strømselskapet Eidsiva Marked, har vært blant de aktører som var tidligst ute med å tilby sine kunder 
gjennomfakturering etter at dette ble innført fra 1. september 2016. Med innføring av gjennomfakturering kan 
kunder i alle nettområder i Innlandet få nettleie og kraftleveransen på samme faktura fra Eidsiva Marked. 
Strømkundene ønsker i økende grad å være selvbetjent gjennom digitale kanaler, og Eidsiva Marked leverer 
produkt- og tjenesteløsninger på App, Min Side og tilbyr kundene energirelaterte tjenester slik som energistyring 
og forbruksinformasjon i sanntid i egen nettbutikk. Selskapet vant frem i den nasjonale konkurransen som ble 
utlyst av Enova og NVE hvor de utfordrer kraftbransjen til å demonstrere produkter og tjenester som kan motivere 
forbrukere til å spare strøm. Konkurransen skal vise noen av mulighetene de nye AMS-målerne gir både for 
kunder og kraftbransjen. 
 
Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked vil ha en betydelig markedsandel nasjonalt og er etter etablering av 
Innlandskraft-samarbeidet tredje største kraftleverandør i Norge. Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi har 
1500 pilotkunder med i prosjektet som skal ta i bruk ulik teknologi og tjenester for sanntidsinformasjon om 
strømforbruk. 
 
Etterspørselen etter bredbånd handler i økende grad om økt kapasitet fremfor dekning. Det er i hovedsak 
fiberbasert bredbånd som dekker kapasitetsetterspørselen, og Eidsiva har i 2016 bygget 6000 nye fiberaksesser. 
Utbygging av fiber er viktig for å sikre attraktivitet og god regional utvikling. Fiberbasert bredbånd er ferd med å bli 
et nødvendighetsgode på linje med vann og strøm. 
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7. Organisasjonsstruktur 

7.1 Organisasjonsstruktur 
 
Konsernstrukturen fremgår av følgende figur:  
 
 
 

 
 
 
 
Eidsiva Energi AS 
Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet.  Alle administrative fellestjenester, herunder 
regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS, sponsing, regional utvikling og administrative innkjøp utføres av 
morselskapet. Under morselskapet ligger også porteføljeselskaper som ikke tilhører kjernevirksomheten, samt 
eiendoms- og entreprenørvirksomhet (Laje).  
 
Fra 2016 rapporteres også virksomheten i de heleide datterselskapene Eidsiva Vekst AS og Laje Entreprenør AS 
som del av morselskapet. Dette innebærer at også Eidsiva Veksts datterselskaper og tilknyttede virksomhet 
rapporteres som del av morselskapet. Dette inkluderer Elsikkerhet Norge AS. Resultatandel i Moelven Industrier 
ASA og Energy Future Invest inngår ikke i morselskapets driftsresultat. 
 
Morselskapet hadde driftsinntekter på 96 millioner kroner for første kvartal 2017 (51 millioner første kvartal 2016). 
Denne økningen skyldes i hovedsak ny entreprenørvirksomhet i Laje. Morselskapets kostnader faktureres 
datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert. 
 
Den samlede virksomheten hadde et underliggende driftsresultat som var negativt med to millioner kroner i første 
kvartal (minus ni millioner kroner i første kvartal 2016). Endringen skyldes i hovedsak forbedret driftsresultat i 
selskapet Elsikkerhet Norge. 
 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Eidsiva Energi AS med følgende datterselskaper, 
felles-kontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap pr. 31.12.2016 
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En nærmere gjennomgang av de fire selskapsorganiserte virksomhetsområder er gitt i 6.1 Hovedvirksomhet. 
 

7.2 Samspill mellom enheter i konsernet 
Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater 
til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) som morselskapet er avhengig av for blant 
annet å ha dekning for utbytte til eierne.  
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8. Fremtidsutsikter 
 
Kraftpris er fortsatt den enkeltfaktoren som har størst innvirkning på Eidsivas lønnsomhet og verdiutvikling. 
Forventningsnivåene er vesentlig lavere enn for noen år siden, noe som legger press på konsernets resultater. En 
sum av kraft- og sertifikatpriser under 35 øre per kWh er utfordrende med hensyn til lønnsomhet for nye 
prosjekter. 
 
Innfasing av cirka 46 TWh ny fornybar energi i Norge og Sverige fram til 2030 uten vesentlig forbruksvekst, gjør 
situasjonen for kraftpris usikker framover. Samtidig skjer det ting som kan være positive for utviklingen i 
kraftprisen. Deler av svensk kjernekraft fases ut tidligere enn antatt. Statnett har vedtatt bygging av 
mellomlandsforbindelser til Storbritannia og Tyskland. Videre forventes økt bruk av elektrisitet knyttet til 
transportsektoren og datalagring. Fokus på reduserte klimagassutslipp gir grunn til å tro at fornybar energi og 
CO2-kvoter vil være etterspurt også på lengre sikt. 
 
Prisrisikoen dempes noe gjennom langsiktige kontrakter. Eidsiva tilpasser også sine samlede aktiviteter for å tåle 
perioder med lave kraftpriser. Fullføring av resultatforbedringsprogrammet er et av de viktigste tiltakene i Eidsiva 
de nærmeste to årene. 
 
Rammevilkårene for nettvirksomheten vil gjennomgå betydelige endringer i tiden framover. Kravene til 
organisering av virksomheten og ny markedsmodell i kraftmarkedet følger av endringene i Energiloven og er i stor 
grad drevet av regelverksutviklingen i EU. 
 
Både erfaring fra gjennomførte fusjoner, og de analysene Eidsiva har gjennomført, viser at det er et betydelig 
effektiviseringspotensial i nettvirksomheten gjennom sammenslåinger. Dette tilsier at gjennomsnittseffektiviteten 
vil øke. I en slik situasjon vil det være viktig å holde tritt med utviklingen. Uten strukturell videreutvikling må 
Eidsiva Nett forvente å tape effektivitet i NVEs målinger. 
 
Mange av endringene i energibransjen er teknologidrevet. Dette omfatter digitalisering av funksjoner i 
energisystemene, nye og distribuerte produksjonsformer som sol og vind, nye lagringsformer og ny 
forbrukerteknologi. Summen av dette omtales gjerne som «smarte nett», «smarte byer» og «smarte hjem». Det 
pågår også en mer generell utvikling innen IKT-området som vil påvirke bransjen. Dette omfatter utbygging av 
fiber og trådløs infrastruktur, automatisering og robotisering, kunstig intelligens (AI) og tingenes internett (IoT). 
 
Kundens ønsker og behov utvikles raskt – og bruk av digitale kanaler og tilrettelegging er essensielt. Det vurderes 
som sannsynlig at kunden vil etterspørre tilleggstjenester til strøm og bredbånd, og at energirelaterte tjenester må 
videreutvikles. Skreddersøm gir flere muligheter for å ta differensierte posisjoner og ikke bare priskonkurranse. 
Disse mulighetene kan gripes av eksisterende aktører, men vil også kunne gi åpning for økt konkurranse fra nye 
aktører. 
 
Eidsiva ser kommersielle muligheter i det sterkt økende behovet i Innlandet for høyhastighets bredbånd. Dette vil 
kreve vesentlige investeringer. Også opprusting og forsterking av strømnettet i Hedmark og Oppland innebærer 
store årlige investeringer. 
 
Vekstdrevet effektivitet er en fellesnevner for konkurransedyktighet i alle Eidsivas virksomhetsområder. Dette er 
en viktig og påvirkbar driver for lønnsomhet i Eidsiva. 
 
Aksjonærenes langsiktige avtale fram til 2036 stiller krav til resultater og forutsigbarhet, og er en styrke for styrets 
og administrasjonens fokus på langsiktig verdiskaping. 
 
Styret vil fortsatt ha stor oppmerksomhet rettet mot selskapets finansieringsevne, prosjektrisiko og hvorvidt noen 
av prosjektene bør avventes eller om en skal finne industrielle og/eller finansielle partnere. 
 
Styret vil i samarbeid med administrasjonen legge til rette for at konsernet opprettholder et konkurransedyktig 
utbytte og avkastning på eierkapitalen innen en forsvarlig ramme. 

8.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap 
Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i Låntakers fremtidsutsikter etter siste offentliggjorte reviderte 
regnskaper per 31.12.2016.   
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9. Styre og ledelse  

9.1 Personopplysninger 
Styret 
Styret i Selskapet består av følgende personer: 
Navn Stilling Forretningsadresse
Medlemmer   
Øystein Løseth Styreleder Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Reidar Åsgård Nestleder Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Sigmund Thue Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Monica Haugan Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Silvija Seres Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Kari Andreassen Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Arild Haugstad Ansattes representant Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Martin Lutnæs Ansattes representant Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
 
 
Øystein Løseth har i perioden 2010-2014 vært CEO for Vattenfall AB i Stockholm. Fra 2003-2010 var han ansatt 
i det nederlandske energiselskapet NUON i Amsterdam og hadde stillingen som øverste leder (CEO) de to siste 
årene. Løseth er sivilingeniør fra NTH med tilleggsutdanning i økonomi fra BI, har vært styremedlem i Eidsiva 
Vannkraft AS.  
 
Reidar Åsgård er medlem av Hedmark fylkesting. Han har juridisk embetseksamen, har studert administrasjon 
og ledelse ved Høgskolen på Rena og har hovedfag fra Norges Idrettshøgskole. Åsgård har yrkeserfaring som 
lærer og skogsarbeider. Han har vært fylkesrådsleder i Hedmark og var tidligere leder av Hedmark Arbeiderparti. 
Åsgård har tidligere vært styremedlem i Hedmark Energi AS og har vært nestleder i styret i Eidsiva Energi fra 
2008. 
 
Sigmund Thue er høyesterettsadvokat og har drevet egen advokatpraksis i Lillehammer siden 1972. Thue har 
vært markedsdirektør i LOOC og rådgiver for Organisasjonskomiteene for De olympiske leker i Nagano, Sydney, 
Salt Lake City og Athen, og for organisasjonskomiteen i Asian Games i Bangkok. Thue har og har hatt en rekke 
styreverv, blant annet styreleder i Norsk Tipping, LGE og Trysilfjellet BA og nestleder i styret i Sykehuset 
Innlandet. Thue har vært styremedlem i Eidsiva Energi fra 2000, og fra 2011 leder i revisjonsutvalget.  
 
Monica Haugan er MBA Finance fra Norges Handelshøyskole. Hun arbeider for tiden som finanssjef i 
Utstillingsplassen Eiendom på Hamar. Fra 2008 – 2011 arbeidet hun i Statkraft AS, Treasury med ansvar for 
konsernets finansiering (Obligasjoner i Norge og utlandet, sertifikater og prosjektfinansiering) og valuta- og 
renterisiko bl.a. Tidligere arbeidet hun i Telenor og Christiania Markets. Hun er i dag styremedlem i Fornebu 
Hotell AS og Utstillingsplassen Eiendom AS, tidligere styremedlem i Telenor Kapitalforvaltning ASA. 
 
Silvija Seres  er utdannet MSc Computer Science fra UiO, MBA fra Insead og PhD Mathematical Sciences fra 
Oxford Univeristy. Hun er investor og forretningsutvikler med hovedfokus på innovasjon, teknologiutvikling og 
kommersialisering. Hun har tidligere vært Director of Business Management i Microsoft og VP Strategic 
Development i Fast Search & Transfer.  Seres innehar styreverv i flere selskaper både i tidlig og moden fase. 
 
Kari Andreassen har utdannelse innen offentlig økonomistyring og forvaltning og en master i public 
administration (MPA). Hun har nylig blitt tilsatt som bydelsdirektør i Frogner bydel i Oslo etter tre år som 
bydelsdirektør i Ullern. Andreassen har tidligere vært konstituert rådmann i Kongsvinger og rådmann i Grue 
kommune, og hun har styreerfaring fra GIVAS Iks og Eskoleia AS. Andreassen er styreleder for Oslo produksjon 
og tjenester AS. 
 
Arild Haugstad, er avdelingsleder i Eidsiva Anlegg i Lillehammer. Han er utdannet energimontør, har teknisk 
fagskole og har vært i selskapet siden 1986. Haugstad er konserntillitsvalgt i Eidsiva på deltid. 
 
Martin Lutnæs, er avdelingsleder i Eidsiva Anlegg i Trysil. Han er utdannet energimontør ved teknisk fagskole, 
og har vært i Eidsiva siden 1994. 
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Ledelsen 
 
Selskapets ledelse består av følgende personer: 
 
Navn Stilling Forretningsadresse 
Øistein Andresen Konsernsjef Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Oddleiv Sæle Produksjonsdirektør Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
John Marius Lynne Direktør Eidsiva Nett AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Maren Kyllingstad Direktør Eidsiva Marked AS  Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Leif Henning Asla Økonomi- og finansdirektør i Eidsiva 

Energi AS 
Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 

Marit Torgersen Direktør konsernstab i Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Trond Skjellerud Direktør i Eidsiva bredbånd AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
 
Øistein Andresen 
Øistein Andresen startet som konsernsjef i 2015. Han har tidligere vært konserndirektør for Internasjonal 
vannkraft i Statkraft, administrerende direktør i SN Power og viseadministrerende direktør i Akershus Nett AS. 
Andresen er utdannet sivilingeniør elektro fra NTNU. Han har jobbet internasjonalt det meste av sitt yrkesaktive 
liv, blant annet i ABB Energi AS (tidligere EB og NEBB), Statkraft Engineering, SN Power og Statkraft. Andresen 
har også vært generalsekretær i Norges Skiforbund. 
 
Oddleiv Sæle  
Oddleiv Sæle er produksjonsdirektør. Han har tidligere vært administrerende direktør i Opplandskraft fra 1993 – 
1999, i Vannkraft Øst fra 1999 – 2001 og Oppland Energi fra 2001 – 2006. Sæle er utdannet sivilingeniør 
elkraftteknikk fra Norges tekniske høyskole i Trondheim. Han er styremedlem i Glommens og Laagens 
Brukseierforening (GLB). Han begynte i Eidsiva i 2006. 
 
John Marius Lynne  
John Marius Lynne er direktør i Eidsiva Nett. John Marius Lynne kom fra stillingen som leder for 
konsernprosjekter i Veolia Miljø AS. Tidligere har han blant annet arbeidet som forretningsområdeansvarlig og 
leder for energigjenvinning i samme bedrift. Lynne har også hatt forskjellige lederstillinger hos Sande Paper Mill 
AS og jobbet som prosjektkoordinator og prosjektingeniør i Norske Skog ASA. Lynne er utdannet sivilingeniør fra 
NTNU i Trondheim og har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er styremedlem 
i Norsk Fjernvarme og i Norsk Energi. Han begynte i Eidsiva i 2007. 
 
Maren Kyllingstad 
Maren Kyllingstad er direktør for Eidsiva Marked og Innlandskraft AS. 
Maren Kyllingstad begynte i Eidsiva i 2003. Hun har tidligere jobbet som markedsdirektør i Kappa Rena AS, 
markedssjef i Norske Skog Trelast og eksportsjef i Moelven Industrier ASA. Kyllingstad er utdannet siviløkonom 
fra Norges handelshøyskole. I tillegg er hun cand. mag. med fagene fransk, engelsk og tysk fra Universitetet i 
Oslo. Kyllingstad er styreleder i Energiråd Innlandet og styremedlem i Vitensenteret Innlandet, Gjøvik, Sjåtil & 
Fornæss AS, Høgskolen i Hedmark og Akershus universitetssykehus HF (Ahus). 
 
Leif Henning Asla 
Leif Henning Asla er økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi. Leif Henning Asla har vært økonomi- og 
finansdirektør siden 2004. Tidligere har Asla vært økonomisjef i Coop Innlandet og manager i 
PricewaterhouseCoopers. Han er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole. Han begynte 
som økonomisjef i Eidsiva Energi i 2000. 
 
Marit Torgersen 
Marit Torgersen er direktør konsernstab i Eidsiva Energi. Marit Torgersen har tidligere arbeidet som assisterende 
IT-direktør i Norges Bank i Oslo. Hun har en mastergrad i informasjonssystemer og organisasjonsendring fra 
London School of Economics. Hun er også utdannet innen informasjonsteknologi fra Trondheim ingeniørhøgskole 
og er cand. mag innenfor økonomi, administrasjon og elektronisk databehandling fra Nord-Trøndelag 
distriktshøgskole. Marit Torgersen begynte i Eidsiva i 2009, og sitter for øvrig i styret til Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) og Energi Norge. 
 
Trond Skjellerud 
Trond Skjellerud er direktør i Eidsiva bredbånd AS og har tidligere vært divisjonsdirektør for systemintegratoren 
Umoe IKT (nå Atea) og administrerende direktør i Comnet AS, som i dag er en del av Broadnet. Trond Skjellerud 
er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. I hele sin karriere har han arbeidet innen IT- og 
telekombransjen i Norge. Han begynte i Eidsiva bredbånd i 2010. 
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9.2 Styre og ledelse – interessekonflikter 
Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1. har 
overfor Eidsiva Energi AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser.  
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10. Større aksjonærer 

10.1 Eierforhold 
 
Aksjekapitalen i Eidsiva Energi AS består av følgende aksjeklasser pr. 31.12.2016: 
 

 
 
Eidsiva Energi AS har 28 aksjonærer per 31.12.2016. 
 
Det oppstilles ingen krav for å være eier av A-aksjene. Det kan være inntil 33 % A-aksjer i Selskapet, basert på 
stemmer og kapital. B-aksjene kan bare eies av norske kommuner, fylkeskommuner, staten og selskaper som 
anses som 100 % offentlig eid i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de gjelder til 
enhver tid. C-aksjene tilsvarer B-aksjene, men kan bare eies av nåværende kommuner i Hedmark eller Oppland 
fylke, av fylkeskommuner i Hedmark og Oppland, eller av holdingselskap som er minst 67 % eid og kontrollert av 
nåværende kommuner og/eller fylkeskommuner i Hedmark og Oppland. 
 
C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøre minst 51 % av Selskapets kapital og stemmer til og med 31.12.2026, 
hvor C-aksjeklassen reduseres til 34 % av Selskapets kapital og stemmer. Dette skjer ved at en andel av C-
aksjene automatisk konverteres til B-aksjer fra samme tidspunkt. Konvertering skal skje forholdsmessig mellom 
Aksjonærene, basert på deres andel av C-aksjene i Selskapet. Den 31.12.2036 konverteres C-aksjeklassen i sin 
helhet til B-aksjer i Selskapet. 
 
Ved enhver form for eierskifte har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Det er ingen generell forkjøpsrett for 
aksjonærer i samme aksjeklasse. 
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Aksjonæroversikt i Eidsiva Energi AS per 31.12.2016 
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11. Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, 
finansielle stilling og resultater 

11.1 Historiske regnskapsopplysninger 
Konsernregnskapet til Eidsiva Energi AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) 
og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite’ (IFRIC), som fastsatt av EU. Konsernregnskapet viser det samlede 
økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet Eidsiva Energi AS og dets 
eierandeler i andre selskaper presenteres som en økonomisk enhet. 
 
Morselskapet Eidsiva Energi AS selskapsregnskap er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og 
Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2008. Dette innebærer i hovedsak at 
innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i 
henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. 
 
Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling 
I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. 
På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter 
ved henvisning til: Årsberetning og årsregnskap 2016 og Årsberetning og årsregnskap 2015. 
 
Komplett internettadresse til ovennevnte rapporter fremgår av Kryssreferanselisten på side 30. 
 
  Årsrapporter (Årsberetning og regnskap)

  2016 2015 

      

Eidsiva Energi konsern     

Resultatregnskap Side 21 Side 21 

Eiendeler Side 20 Side 20 

Egenkapital og gjeld Side 20 Side 20 

Kontantstrømoppstilling Side 23 Side 23 

Noter Side 24-84 Side 24-81 

Revisjonsberetning Side 103-104 Side 98-99 

      

Eidsiva Energi AS     

Resultatregnskap Side 85 Side 82 

Eiendeler Side 86 Side 83 

Egenkapital og gjeld Side 87 Side 84 

Kontantstrømoppstilling Side 88 Side 85 

Noter Side 89-101 Side 86-97 

 

11.2 Regnskaper 
Inngår i punkt 11.1 Historiske regnskapsopplysninger. 

11.3 Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger 

11.3.1 Erklæring om revisjon 
Historisk finansiell informasjon for 2016 og 2015 som nevnt i punkt 11 er revidert. 

11.4 Alder for siste regnskapsopplysninger 

11.4.1 Alder reviderte regnskapsopplysninger 
Siste reviderte regnskapsår er 2016. 
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11.5 Retts- og voldgiftssaker 

Eidsiva Energi As har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 
måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den 
senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Eidsiva Energi AS og/eller konsernets finansielle stilling eller 
lønnsomhet.  

11.6 Vesentlige endringer i utsteders finansielle eller 
forretningsmessige stilling 
Det er ikke oppstått vesentlige endringer i Eidsiva-konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er 
skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller 
delårsinformasjon for.  
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12. Dokumentasjonsmateriale 
Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av 
Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Låntaker, Vangsvegen 73, 2307 Hamar eller på Låntakers til 
enhver tid gjeldende besøksadresse. Låntaker kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelig elektronisk, helt eller 
delvis. 

a) Selskapets vedtekter  
b) Alle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettinger og erklæringer som 

er gjengitt eller referert til i Registreringsdokumentet, utarbeidet av sakkyndig på oppdrag for Selskapet 
c) historisk finansiell informasjon om Selskapet og dets datterselskaper for de to siste regnskapsår forut for 

publiseringen av Registreringsdokumentet. 
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13. Erklæring 
 
Tilretteleggernes erklæring 
DNB Bank ASA v/ DNB Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette 
Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger 
kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og 
Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av 
eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg 
noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet 
eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette 
Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før 
vedkommende tar sin investeringsbeslutning. 
 
Oslo, 13. juni 2017 
 
DNB Bank ASA, DNB Markets   
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Kryssreferanseliste 
 

 
 
 
 
 
 
  

Referansested i 
Registreringsdokumentet

Referer til Detaljer

Konsolidert resultatregnskap s. 21

Konsolidert eiendeler s. 20

Konsolidert Egenkapital og gjeld s. 20

Konsolidert kontantstrømoppstilling s. 23

Noter s. 24-84

Resultatregnskap s. 85

Eiendeler s. 86

Egenkapital og gjeld s. 87

Kontantstrømoppstilling s. 88

Noter s. 89-101

Konsolidert resultatregnskap s. 21

Konsolidert eiendeler s. 20

Konsolidert Egenkapital og gjeld s. 20

Konsolidert kontantstrømoppstilling s. 23

Noter s. 24-81

Resultatregnskap s. 82

Eiendeler s. 83

Egenkapital og gjeld s.84

Kontantstrømoppstilling s. 85

Noter s. 86-97

Revisjonsberetning s. 103-104

Revisjonsberetning s. 98-99

11.1 Historisk informasjon Årsberetning  og årsregnskap 2016 tilgjengelig på: 
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-
informasjon/arsrapporter/arsregnskap-2016.pdf

11.3.1 Erklæring om revisjon Årsberetning  og årsregnskap 2016 tilgjengelig på: 
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-
informasjon/arsrapporter/arsregnskap-2016.pdf

11.3.1 Erklæring om revisjon Årsberetning  og årsregnskap 2015 tilgjengelig på 
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-
informasjon/arsrapporter/arsregnskap-2015-per-20.pdf

11.1 Historisk informasjon Årsberetning  og årsregnskap 2015 
på:https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-
informasjon/arsrapporter/arsregnskap-2015-per-20.pdf
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Vedtekter for Eidsiva Energi AS 
 
 
Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. mai 2016. 
 
Vedtektene er tilgjengelig på www.eidisva.no:  
 
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/styrende-dokumenter/ytre-rammer/16-01461-1-vedlegg-sak-13-
nye-vedtekter-doc-908170_1_0.pdf 
 
 


