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Fremtiden

Priser

Aktiviteter og 

planer
Eierskap



Eiernes styringssignal

Aksjonæravtale 19.2.2020

Strategisk

• Formål er produksjon, omsetning og 
distribusjon av energi. 

• kan også delta i annen virksomhet som står i 
naturlig forbindelse til hovedformålet. 

• Ringerikskraft skal videreutvikles som et 
selvstendig og frittstående konsern der 
konsernets frie og regionale plassering 
opprettholdes 

• Skal drives etter forretningsmessige 
prinsipper 

Finansielt

• Ringerikskraft må drives slik at eierne kan få 
en akseptabel forrentning på kapitalen som 
forvaltes av selskapet

• For å sikre nødvendig utvikling av selskapet 
må størrelsen på utbyttet vurderes hvert år i 
forhold til

• regnskapsresultat 

• egenkapitalsituasjonen

• behovet for ny kapital til videreutvikling 
av selskapet

Ringerike HoleNore og Uvdal

69,46 % 11,42 % 14,27 %4,85 %



Koronaåret 2020

• Verden ble snudd på hodet. 

• Smittevern fra A til Å
• Sikre samfunnskritisk drift

• Ringerikskraft opprettholder god drift

• Omsetningsvolum har holdt seg, men lavere priser har redusert omsetningen

• Noe drift går tregere grunnet restriksjoner og nødvendig smittevern
• Påvirker fremst entreprenørvirksomheten

• Følger situasjonen nøye og gjør det som kreves også nå i 2021. 

• Takk til alle ansatte som gjort en fantastisk innsats i over ett år, og fortsatt står i det



Nøkkeltall 2020

Omsetning

1 000 mnok
(1200 mnok 2019)

Årsresultat

51 mnok
(17 mnok 2019)

Resultat før skatt

36 mnok
(54 mnok 2019)

Utbytte

31,5 mnok
(31,5 mnok 2019)

Investeringer

103 mnok
6 mnok kundebetalt

(103 mnok 2019)

Egenkapital

581 mnok
9 % avkastning

(489 mnok 2019)



Nøkkeltall per 31.12.2020

Sykefravær

4,8 %

Antall ansatte

383

Antall lærlinger

34

Personskader

Med fravær: 7

Totalt (inkl. fravær): 12

Trivselsindikator:

4,9



Ringerikskraft i Ringeriksregionen

34 lærlingeplasser i 

konsernet

Ringerike videregående skole

Universitet i Sør-Øst Norge

Ringeriksløsningen 
(Vei og bane)

Ringerikskraftbygget 
(250 rådgiver/ingeniør arbeidsplasser)

«Startkraft» til gründere

2,8 mnok til sponsor 
(lokal kultur, sport og frivillig arbeid)

Inkluderende arbeidsliv
(Ringer i vannet, Fontenehuset)

Oslo Data Center Location

Lokalt eierskap

Lokal styring/styrerepresentanter

Lokalt hovedkontor

Satse nasjonalt for å skape styrke lokalt

265 mnok tilbake til regionen 2020

• 68 mnok i lønn til ansatte

• 12 mnok i skatter og avgifter til kommune

• 25 mnok i utbytte til Ringerike og Hole

• 67 mnok/år i kjøp av varer og tjenester lokalt

• 83 mnok i induserte virkninger

Sikker strømforsyning og en av Norges laveste nettleier



De ansatte er vår viktigste kapital

Snittalder: 38,0
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Lave kraftpriser og pandemien  
flyttet frem vedlikehold

• Året startet med høye temperaturer og mye nedbør. 

• Magasinene fyltes opp raskt – kraftprisene gikk kraftig ned

• Kraftprisene var på laveste nivå siden 1990-tallet. 

• Våteste november på 40 år

• Utnyttet perioden med lave priser til å flytte frem planlagt 
vedlikehold i kraftstasjonen i Hønefoss (Hønefoss II)

• God produksjon for året til tross for nedetid på 4 måneder

• Lave kraftpriser kombinert med Vikens fjerde laveste nettleie –
positivt for kundene i et år hvor mange trengte det ekstra mye

• Stengt leirskole på Langedrag brukt å forsere fiber i 
høyspentlinja opp fra fylkesveien – måtte ha det strømløst. 

Produsert vannkraft

466 GWh
(447 GWh 2019)

=

miljøvennlig og fornybar 

kraft til over 23 000 

husholdninger



Utvikling av nettleie og forbruk
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Ringeriksnettet Norenettet

• Samme nominelle 
nettleie i 2020 som i 2005

• 26 % reduksjon i 
nettleie i realpriser



Oppsummering fusjon med Nore Energi

• Endrer ikke kommunens reelle styringsmuligheter

• Styrker lokal styring, hovedkontor og eierskap

• Gir Ringerikskraft en bedre strategisk posisjon

• Styrker Ringerikskraft industrielt og organisatorisk

• Øker eiernes verdier

• Styrker Ringerikskraft finansielt

• Øker utbyttekapasiteten
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Status Q1 2021

Pandemi Mildt og 

snørikt vær
Kraftpriser Resultat Q1

Kople AS
Kraftriket + 

Polarkraft
Antall ansatte

22
mnok

30-40
øre/kWh

6,4
mnok KILE

mot

160 000
kunder

392



Investeringer (Kople i Entreprenør utgjør 300 mnok) 



Resultat i forhold til langtidsplan



Verdiskapning fordelt på forretningsområder (basis case)



Bytte



Finansielle  resultat

01.01.2008 31.12.2020 Endring  %

Utbetalt utbytte i perioden 334             mnok

Egenkapital 309                   mnok 581                   mnok 272             mnok 88 %

Verdiskapning bokført 606             mnok 196 %

Investeringer i perioden 887             mnok

Samfunnsregnskap (årlig) 157                   mnok 630                   mnok 473             mnok 301 %

Strategiske resultater 2010 - 2020

Økonomi



Strategiske resultat

01.01.2010 31.12.2020 Endring  %

KTI 59                poeng 63                poeng 4              poeng 7 %

Antall strømkunder 16 500         antall 80 000         antall 63 500     antall 385 %

Antall ansatte 86                antall 383              antall 297          antall 345 %

Antall ansatte på Ringerike 81                antall 130              antall 49            antall 60 %

Antall lærlinger 7                  antall 32                antall 25            antall 357 %

Snittalder 45                år 38                år -7            år -16 %

Sykefraværet 4,3 % 4,8 % 0,5 % 12 %

Kraftproduksjon 400              GWh 455              GWh 55            GWh 14 %

Produksjon Nærvarme 2                  GWh 5                  GWh 3              GWh 150 %

Nettkapital 278              mnok 467              mnok 189          mnok 68 %

Nettkunder 19 285         antall 24 224         antall 4 939       antall 26 %

Netteffektivitet 93                % 99                % 6              7 %

Nettleie 27,9             øre/kWh 27,5             øre/kWh -0            øre/ kWh -29 %

Omsetning entreprenør 78                mnok 707              mnok 629          mnok 806 %

Strategiske resultater



Bransjesammenligning

Egenkapitalavkastning



Aktiviteter og planer
- Vi skaper fremtidens energitjenester



Salg av HM33

Investere i energirelatert aktivitet fremfor å binde kapital i eiendom.

Frigjør penger til aktivitet som skaper arbeidsplasser og fremtidig verdiskapning.

Fortsatt hovedkontor i Ringerike. Langsiktig leieavtale på 16 år i HM33.

Fornøyd med å ha samlokalisert virksomheten i Ringerike.



Strømnett

36 mnok i vedlikeholds-
investeringer for å 
opprettholde og forbedre 
leveringskvalitet i 
eksisterende nett.

324 nye kunder er knyttet 
til strømnettet i 2020, og 
nye anlegg er bygget til 
totalt 29 mnok

Investeringer Leveringskvalitet

Antall avbrudd per kunde i snitt

2019

Ringerikskraft Nett: 1,89

Snitt bransje: 3,31

2020

Ringerikskraft Nett: 3,52

Snitt bransje: 3,82

Nettleie

Nettleie husholdsningskunder snitt:

Ringerikskraft Nett: 27,26 øre/kWh

Snitt bransje: 27,91 øre/kWh

Vikens fjerde laveste nettleie

Nye nasjonale prinsipper for 
fastsettelse av nettleie er foreslått 
og kan føre til endret modell for 
nettleie fremover.

Bestemmelsene om funksjonelt skille, vedtatt i Stortinget 5.2.2021, krever at nettselskapet må klart skille seg fra 

konsernet med hensyn på navn og brand.  Ringeriskraft Nett vil derfor bytte navn i løpet av 2021. 



FRE16

Det planlegges og investeres i nye anlegg for å tilrettelegge for bane og vei. Vi har fått i oppdrag å 
legge ny hovedforsyningskabel gjennom Steinsfjorden (10 mnok) og etablere 
spenningsforsterkingsanlegg til Sollihøgda (3 mnok). Dette er kundefinansierte anlegg.

Selskapet «Nye veier» er iflg. nasjonal transportplan tiltenkt å forestå prosjektet i stedet for Bane 
Nor som opprinnelig forutsatt. «Nye veier» har så langt ikke presentert seg eller tatt noen initiativer 
mot Ringerikskraft Nett.



Datasenter
- industrisatsing i Ringeriksregionen

• Aquila har begynt å bygge

• Digiplex har kjøpt tomt og begynt med 
klargjøring

• Kryptovault er i drift

• Første byggetrinn for Aquila og Digiplex gir 
investeringer for 1 milliard kroner i regionen

• Ringvirkninger for lokale 
underleverandører

• Ringerikskraft Nett med Nettservice 
Ringerike som utførende entreprenør 
leverer infrastruktur til datasentrene

• De tre aktørene bruker til sammen 130 MW 
mindre enn det som var i bruk da Follum var i 
drift

• Må søke Statnett om å ta ut effekt



Laje + Nettservice

Entreprenøren Laje og entreprenøren Nettservice er 
begge i Ringerikskraft-konsernet. De har mange av de 
samme tjenestene og markedsområdene står de 
sterkere sammen som en merkevare.

Fra høsten 2021 skal de stå sammen som Laje.

De vil fortsatt være flere AS, men posisjonere seg 
tydeligere som en aktør utad, og utnytte interne systemer 
og ressurser bedre.

Laje-merkevaren vil være en synlig aktør i regionen 
grunnet rammeavtale med Ringerikskraft Nett. 



Kraftriket
Nasjonal vekst med lokal tilhørighet

.Ambisjoner om å bli Norges 3. største strømselskap.

Opprettholde lokal tilhørighet, lokale arbeidsplasser, synlighet og tilstedeværelse.

Status 2020
Ringerikskraft eier 28 % og fikk utbytter på 7mnok for 2020. 

(100 % eierskap i Ringerikskraft Strøm gav 3 mnok, og færre lokalt ansatte)



Noen viktige utviklingstrekk i bransjen

27

Rammebetingelsene 

påvirker mye…

Nye strukturer 

skapes…

Hvordan 

møte 

utviklings-

trekkene?

Digitaliseringen må 

håndteres…

Klimaendringer er 

utfordrende … Kundene endrer seg…



Follo
Askøy
Fredrikstad

Energibransjen er i strukturendring 
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Et robust Ringerikskraft i fremtiden?

29



Lokal styring – eierinnflytelse og verdiskapning 
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Eierstyring

Eierbrøk/ Tema 95 % 90 % 88 % 67 % 66 % 50 % 49 % 34 % 33 % 10 % 10 % 5 % 0 % 95,0 % 90,0 % 88,0 % 66,7 % 66,6 % 50,1 % 49,9 % 33,4 % 10,0 % 9,9 % 5,0 % 0,1 %

Eierskap og styrende dokumenter

A8 Aksjonæravtale

A6 Vedtektsendringer (formål, forretningskontor, )

V5 Fisjon og fusjoner av Ringerikskraft 

A6 Kapitalforhøyelse

Tvangsinnløsning av andres aksjer

Forkjøpsrett og medsalgsrett

V5 Salg, emisjoner, fisjon og fusjoner Nett og Produksjon

Minoritetsvern

Kreve ekstraordinær generalforsamling

Kreve gransking og revisor oppnevnt av retten

Styring 

Valgkomite

Styret Ringerikskraft RK +H flertall)

Valg av styre og styreleder

Styremedlem i Nett (avhenger av Nettmonopolet)

Strategi og forretningsplaner

Kontrollerer utbytte (sammen med styret)

Avhengig av Hole

Aksjeloven Aksjonæravtalen

Styrer alene
Har beslutningsstyrke, 

men avhenging av minst 1 Blokkere



Eierstyring

Ringerike kommune kan 

blokkere endringer av 

aksjonæravtale inklusive 

vedtekter under 34 %  

Styring Styring

Valgkomite

Styret i Ringerikskraft og Nett 
(avhenger av nettmonopolet)

Strategi og 

forretningsplaner

Utbytte

Ringerike kommune har 

styring (flertall) ned til 50 %

Aktivt beslutte

Vedtektsendringer 67 % og 

minst to parter som eier mer enn 

50 %

Fisjon/fusjon RK krever 67 %, 

Ringerike og Hole kommuner må 

samtykke

Salg/fusjon/fisjon Nett og Prod 

krever 90 % for salg, 50 % av 

behandling i generalforsamling i 

tillegg til aksjelovens krav og 

eventuelt …


