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10 
vannkraftverk 

Årlig fornybar produksjon 

2,2 TWh 

Vår 
fornybarproduksjon 
sparer Norge for  
1,3 millioner tonn  
CO2-utslipp  

6 
fjernvarmesentraler 

1 
vindpark 

6% reduksjon av 

egne CO2-utslipp 
sammenlignet med 2019 

alvorlige  
miljøhendelser 0 

203 mill. kr 

til staten, fylkeskommuner 
og kommuner i form av 
skatter, avgifter og utbytte i 
2020 

 

Stor eier i 
solenergiselskapet 
Solgrid  

15 forretningsutviklingsprosjekter i 2020 relatert 

til det grønne skiftet  
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Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi til en verden som trenger det, og skaper langsiktig verdi for våre eiere og lokalsamfunnene vi er engasjert i.   
  
Vi bidrar til en sikker energiforsyning for samfunnet og skaper lønnsom vekst innen nye 
energiløsninger som bidrar til fornybarsamfunnet.   
  
Oppmerksomhet rettet mot miljø, klima, bærekraft og hvordan vi driver virksomhetene våre er 
økende. Som selskap merker vi dette ved at vi møter nye krav og forventninger fra myndigheter, 
naboer, elveeierlag, miljøvernorganisasjoner, banker og forsikringsselskaper. Det forventes i 
langt større grad enn tidligere at vi er mer bevisste på både positive og negative bidrag til 
samfunnet. I tillegg forventes det stor grad av åpenhet og at vi har mål, planer og tiltak på alle 
disse områdene. Denne oppmerksomheten er bra og nødvendig og er med på å bevege oss alle 
mot et mer bærekraftig samfunn.   
  
Vi mener en god håndtering av klima, miljø og bærekraft blir avgjørende i 
all fremtidig forretningsvirksomhet. Skal vi være en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver 
må vi ta dette på alvor og vi ønsker å ligge i forkant. Et bærekraftig selskap er et lønnsomt og 
attraktivt selskap!   
  
Vi har gjennom året hatt gode diskusjoner om dette temaet og veien videre for vår del. Vi har 
besluttet å ytterligere prioritere vårt arbeid innen bærekraft, blant annet gjennom nye og 
dedikerte fagressurser innen området og med tydelige prioriteringer. Denne satsingen vil 
materialisere seg gjennom 2021.    
  
Rollen vår som produsent forplikter, og det er ikke uten utfordringer å utvikle ny fornybar energi. 
Dette så vi tydelig i 2020 hvor debatten og motstanden rundt vindkraft eskalerte. Vi tar dette på 
alvor og er fornøyde med at myndighetene nå kommer med et oppdatert konsesjonsregelverk. 
Vindkraftmotstanden illustrerer samtidig de dilemmaer vi står ovenfor når kampen om å bevare 
natur- og miljøinteresser møter behovet for mer fornybar energi. Dette er vanskelige og viktige valg.  
 
Jeg håper at vår økte satsing på bærekraft vi gjøre oss i enda bedre stand til å foreta gode vurderinger innen dette viktige området.  

 

Oddmund Kroken 

Administrerende direktør

Bærekraft i Østfold Energi 

   



Våre langsiktige ambisjoner mot 2030 er å: 

 

• være blant de tre beste fornybarprodusentene målt 

ved avkastning på sysselsatt kapital og levere i 

henhold til enhver tid gjeldende utbyttepolitikk 

  

• øke vår totale produksjon av fornybar energi med 150 

GWh 

  

• utvikle og selge 1 GW i vindkraft og småskala 

vannkraft i våre utviklingsselskap 

 

• skape ny, lønnsom forretningsvirksomhet med 200 

MNOK i omsetning. 

 

• være blant de mest attraktive arbeidsgivere i våre 

regioner  

 

Bærekraft  

For oss handler bærekraft om å produsere fornybar energi 

til en verden som trenger det, hvordan vi tar vare på 

naturressursene der vi har kraftproduksjon, hvordan vi 

jobber for å kutte utslipp i egen produksjon, hva vi gir 

tilbake til samfunnet og hvordan vi ivaretar 

medarbeiderne. I rapporten for 2020 er rapporteringen på 

arbeidet derfor organisert under fire hovedkapitler: (1) 

Fornybar energiproduksjon (2) Ta vare på 

naturressursene (3) Verdier til lokalsamfunnene (4) 

Attraktiv og sikker arbeidsplass.  

Bærekraftrapporten er, på lik linje med årsrapporten, 

behandlet og godkjent av Østfold Energis styre.  

 

Klimapåvirkning i egen drift 

Vi har som ønske å redusere vår reelle klimapåvirkning til 

et minimum og har de siste årene jobbet med en 

målsetting om å bli klimanøytrale i egen drift i løpet av 

2020.  

Vi ser imidlertid nå at vi trenger mer tid for å kunne nå 

målsettingen om klimanøytralitet uten å kjøpe kvoter. Vi 

har valgt en aktiv tilnærming hvor vi prioriterer tiltak som 

gir effekt på egen klimapåvirkning isteden for kjøp av 

kvoter.  

Flere lovende tiltak er under vurdering, men teknologien er 

dessverre ikke moden nok til at det monner enda. Vår 

største klimapåvirkning kommer fra avfallsforbrenning. Ett 

av de sentrale tiltakene for oss er derfor å vurdere 

karbonfangst og -lagring.  

Global reporting initiative -analysen som danner 

grunnlaget for valg av satsingsområder og vesentlige tema 

knyttet til satsningsområdene, er gjennomført i henhold til 

Global Reporting Initiative sine retningslinjer. 

 

  

 

 

 

 

Dam Riskall har magasinkapasitet på 68 GWh. Dette tilsvarer 
årlig kjørelengde for ca. 30.000 Tesla modell 3 hvis vi antar 
15.000 km/år og med gjennomsnittlig forbruk på 1,5 kWh/mil.   
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Vi hever ambisjonene våre innen bærekraft 

 

I 2020 startet selskapet et omfattende arbeid med å heve 

ambisjonene rundt bærekraft. Det ble etablert en intern 

tverrfaglig prosjektgruppe som sammen med ledergruppen 

og styret besluttet noen klare retningslinjer for arbeidet 

videre. Selskapet ønsker å støtte opp under FNs 

bærekraftsmål, og anerkjenner at bærekraftsarbeidet 

omfatter dimensjonene miljø, mennesker, samfunn og 

økonomi. Østfold Energi skal også bidra til at Viken 

fylkeskommunes uttalte mål om å kutte 

klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, nås. 

Videre arbeid med konkretisering av mål, utarbeiding av 

en bærekraftstrategi med tilhørende tiltak og ikke minst 

arbeid med å forankre bærekraft i alt vi gjør hver dag vil 

fortsette i 2021. 

Selskapet startet i 2020 arbeidet med å ansette en ny 

ressurs dedikert til dette arbeidet videre.  

  

  

Sammenhengen mellom de tre likeverdige bærekraftelementene. Ref. fn.no 
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Våre interessenter 

 

 

 
Interessentgrupper 

 

Hva bryr de seg om?  
 

 

Hvordan kommuniserer vi med dem? 

 

Eiere  
• Langsiktig verdiutvikling og avkastning • Innovasjon og 
langsiktig strategi • Samarbeid • Klima • Rapportering • Møter 
og samtaler • Lokalsamfunn • Miljø • Arbeidsplasser • Lokal 
verdiskapning • Transparens 
 

 
• Halvårs- og årsrapportering • Sosiale medier • Eiermøter og 
besøk • Generalforsamlinger • Prosjekter  
 

Fremtidens og dagens medarbeidere 
 

 
• Arbeidsvilkår • Formål • Samfunnsansvar, miljø og 
bærekraft • Personlig utvikling • Arbeidsoppgaver 
 

 
• Møter og samtaler • Digitale medier • Messer • Høyskoler • 
Annonsering 
 

Myndigheter  
 

 
• Natur, miljø • Ansvarlig forvaltning • Lokal verdiskapning 
 

 
• Møter og samtaler • Rapportering • 
Seminarer •Bransjeforeninger 
 

Interesseorganisasjoner 
 

 
• Pris • Sikker leveranse • Kundeservice • Innovasjon 
 

 
• Møter og samtaler • Konferanser • Klyngesamarbeid • 
Digitale medier 
 

Fjernvarmekunder 
 

 
Miljø • Arbeidsplasser • Lokal verdiskapning 
 

 
• Digitale medier • Møter • Møter og samtaler 
 

Innbyggere i eier- og vertskommuner 
 

 
• Tar samfunnsansvaret på alvor • Risiko og muligheter • 
Transparens • Strategi • Soliditet 
 

 
• Markedsføring • Digitale medier • Møter og samtaler • 
Kvartal- og årsrapportering 
 

Kapitalmarkeder 
 

 
Miljø • Arbeidsplasser • Lokal verdiskapning 
 

 
• Møter og samtaler 
 

Gründere og samarbeidspartnere 
 

• Tar samfunnsansvaret på alvor • Risiko og muligheter • 
Transparens • Strategi • Soliditet 
 

 
• Samtaler og møter • Digitale medier 
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Som produsent av fornybar energi er utslippene 

av klimagasser begrenset.  

Østfold Energi hadde i 2020 et utslipp av klimagasser på 

ca.14 380 tonn CO₂ ekvivalenter, som er cirka seks 

prosent bedring fra 2019 og det laveste utslippet de siste 

fem år. Mindre reiseaktiviteter som følge av Covid-19, mild 

vinter som gir lavere behov for topplast i fjernvarme og 

flere elbiler i selskapet bidrar til dette. 14 380 tonn CO₂ 

ekvivalenter inkluderer direkte og indirekte utslipp, såkalt 

scope 1, 2 og 3. Dette gjelder for Østfold Energi konsern 

hvor datterselskaper med eierandel lik eller over 50 

prosent er medregnet. 

Selskapet kjøpte opprinnelsesgarantier for elektrisitetsbruk 

i produksjon og egen drift i 2020. 

 

Om fysisk og markedsbasert  

I utslipp i oppsettet for fysisk miks, regnes energien som 

benyttes som lokalt produsert. I Norge er dette i hovedsak 

vannkraft med et lavt CO₂ utslipp. I oppsettet for 

markedsbasert miks regnes Norge som en del av et 

europeisk marked, der elektrisitet er produsert ut fra en 

blanding av ulike energikilder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som kjøper opprinnelsesgarantier fra f.eks. vannkraft 

kan benytte verdiene fra norsk vannkraft som 

utslippsverdier for sitt energiforbruk. 

I markedsbasert kolonne kan man også trekke fra utslipp 

dersom man kjøper CO₂ kvoter for annet forbruk, f.eks. fra 

fossile kilder. I kurven under ser vi et utdrag fra endringer i 

markedsbasert utslipp fra 2015 – 2020 fordelt på scope 1, 

2 og 3. 

 

 

 

 

Reduksjon av utslipp  

Område Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) 

 Fysisk miks Markedsbasert 

Diesel/bensin (transport)  45 45 

Forbrenning  4 257 4 257 

Sum direkte utslipp (scope 1)  4 302 4 302 

Energi i bygg  11 254 

Elektrisitet i produksjonen  406 9 450 

Kjøp av opprinnelsesgarantier for el.  0   - 9 413 

Sum direkte utslipp (scope 2)  417 291 

Flyreiser, avfall, reise til og fra arbeid  227 227 

Livsløpsutslipp maskiner  9 383 9 383 

Sum andre indirekte utslipp (scope 3)  9 659 9 659 

Sum totale utslipp  14 378 14 252 

4 912 4 552 4 830 4 839 4 444 4 302

1 190
587 531 731 291

10 119 11 117 11 144
11 315

10 590
9 659
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Fornybar energiproduksjon 
 

Produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag 
for å løse verdens klimautfordringer, utvikle 
velstand og bekjempe fattigdom.  
 

 

Kjernevirksomheten vår, produksjon av fornybar energi, er 

dermed også vårt viktigste miljøbidrag.  

 

l 2020 produserte Østfold Energi 2,2 TWh fra vannkraft, 

vindkraft og varme. Dette tilsvarer om lag 1,6 prosent av 

Norges fornybare energiproduksjon. Vann- og vindkraft er 

betydelig mer klimavennlig energiproduksjon enn gass og 

kullkraft, gjennom hele livssyklusen.  

 

* Dersom vi regner med at Østfold Energis kraftproduksjon 

erstatter kraft fra Europa (europeisk mix, 396 g CO₂/kWh), 

som ville blitt produsert blant annet fra fossile kilder, vil 

energiproduksjonen vår gi et positivt CO₂ - bidrag på 1,28 

millioner tonn. 

 
*www.nve.no 

 

Målet vårt mot 2030 er å øke produksjonen av fornybar 

energi med 150 GWh, og utvikle og selge 1 GW i vindkraft 

og småskala vannkraft i våre utviklingsselskap. 

 

Dette for å bidra til elektrifiseringen av Norge og resten av 

Europa, noe som er helt nødvendig for å nå de ambisiøse 

klimamålene frem mot 2030. Uten ny fornybar energi – vil 

økt etterspørsel drive opp prisene, noe som vil forsinke 

elektrifiseringen.  

 

 

I Østfold Energi kom 99,9 prosent av den totale 

energiproduksjonen i 2020 fra fornybare energikilder. 

Andelen ikke-fornybar energi skyldes olje og propan brukt 

til topplast i varmeproduksjonen og utslipp knyttet til en 

andel av avfallsforbrenningen i Rakkestad.  

 

 
Utbygging av fornybar energi  
I Norge ligger naturforholdene svært godt til rette for 

produksjon av fornybar energi, særlig vann- og vindkraft. 

Et viktig klimapolitisk tiltak er å øke forbruket av fornybar 

elektrisitet på bekostning av fossile energikilder.  

 

96 prosent av energiproduksjonen til Østfold Energi 

kommer fra vannkraft. Nybygging, opprusting og utvidelse 

av vannkraft er fortsatt en rimelig fornybar energikilde. 

Grunnrenteskatteregimet er nå også i endring og vi ser at 

lønnsomheten i større vannkraftprosjekter øker. Dette er 

noe som naturlig øker investeringsviljen for ny 

vannkraftutbygging.  

 

Østfold Energi har i snart 20 år vært en aktiv vindkraftaktør 

i Norge gjennom eierskap i Kvalheim Kraft som har 

virksomhet i Kinn kommune. Vi er også 50 prosent eier i 

vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Vi mener at vindkraft 

har en klar rolle i fremtidens fornybare kraftsystem og er 

en viktig del av selskapets målsetninger for vekst mot 

2030.  

 

Det er samtidig viktig at utbyggingene gjøres sammen 

med de lokalsamfunnene som blir mest berørt. 

Utbyggingsplaner knyttet til vindkraft har vært 

kontroversielt i 2020 og regjeringen stoppet 

høringsprosessen knyttet til nasjonal ramme for vindkraft. 

Regjeringen og stortingsflertallet har lagt opp til økt 

produksjon av fornybar energi i Norge.  

Utbyggingen av vindkraftverk medfører inngrep i naturen, 

vekker engasjement og følelser, som er tilfellet med all 

energiproduksjon. Men landbasert vind er en viktig del av 

Norges fremtidige energiløsning dersom vi skal klare å 

redusere våre egne klimagassutslipp og nå 

klimaforpliktelsene. Østfold Energi støtter fullt ut 

regjeringens signaler om et nytt konsesjonssystem som i 

ytterligere grad skal ivareta lokale interesser og nasjonale 

klimamål.  

 

 

Vannkraft  
Mørkedøla  

Østfold Energi fikk i april 2018 konsesjon etter 

vannressursloven til å bygge Mørkedøla pumpestasjon i 

Lærdal kommune. Pumpestasjonen skulle pumpe og 

overføre vann fra Mørkedalen slik at vannet kunne 

benyttes til kraftproduksjon i kraftverket på Borgund og 

Stuvane i Lærdal kommune.  

 

I 2020 ble det besluttet positive endringer i skatteregimet 

for vannkraftprodusenter, som på nytt gjør at vi nå ser en 

mulighet til å realisere Mørkedøla pumpestasjon. 

Mørkedøla vil kunne bidra med 34 GWh ny fornybar energi 

til en verden som trenger det.  
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Gravdalen 

Gravdalen kraftverk har vært på planen siden utbyggingen 

av Borgund kraftverk for snart 50 år siden. Kraftverket skal 

utnytte fallet mellom Kvevotni dam og Gravdalen 

bekkinntak. Østfold Energi søkte konsesjon om å utnytte 

denne fallstrekningen i 2008 og fikk tiltakskonsesjon og 

anleggskonsesjon februar 2015. Østfold Energi søkte om 

tillatelse til å endre installasjonen i kraftstasjonen fra 

17MVA MW til 9,99 MVA vinteren 2020. Dette vil redusere 

produksjonen noe, men øke sannsynligheten for 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet for kraftverket. 

Myndighetenes behandling av planendringssøknaden er 

nå i sin sluttfase og vi forventer beslutning ila høsten 2021. 

Kraftverket vil tilføre en nettproduksjon på 48,5 GWh i året.  

NGK Utbygging AS  
Østfold Energi eier 25 prosent i småkraftutbyggeren NGK 

Utbygging AS. NGK Utbyggings primære formål er å 

identifisere, utvikle, prosjektere, bygge og drifte 

småkraftverk i Norge. Selskapet har en utviklingsportefølje 

på 210 GWh i små kraftprosjekter over hele landet. I 2020 

solgte selskapet to kraftverk på totalt 12,8 GWh: Løkkebø i 

Kinn kommune og Bordalselva i Molde kommune. Ved 

årets slutt hadde selskapet ingen kraftverk i drift, men fire 

kraftverk under bygging på totalt 94 GWh: 

Salvasskardelva i Bardu, Veiski i Sørfold, Mork i Lærdal og 

Hinøgla i Nord-Fron, samt tre kraftverk som mot slutten av 

året ble investeringsbesluttet på totalt 41 GWh: Tverrelvi 

og Bjørndalen i Voss og Røvassåga i Mo i Rana. 

 

 

 

 

Fjernvarme 

Å varme byene med lokale ressurser, som ellers ville gått 

tapt er både fornuftig og framtidsrettet. Det frigjør også 

kraft til den øvrige elektrifiseringen av samfunnet. 

Varmevirksomheten i selskapet knyttet til seg fem nye 

kunder i løpet av 2020. Produksjonen i 2020 var 49,9 

GWh, en reduksjon på 4,5 GWh sammenlignet med 2019. 

Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere etterspørsel på 

grunn av varmere vær. 

Vindkraft 

Zephyr, hvor Østfold Energi eier 50 prosent, har som 

formål å identifisere, utvikle, bygge og drift vindkraft i de 

nordiske landene. Selskapet sluttførte i 2020 utbyggingen 

av Guleslettene Vindkraftverk i Bremanger og Kinn 

kommune. Prosjektet består av 47 turbiner og vil ha en 

årsproduksjon på ca. 700 GWh. Dette er et betydelig 

bidrag til det norske fornybarsystemet, og utgjør 

eksempelvis nesten 50 prosent av Østfold Energis egen 

vannkraftproduksjon. Zephyr påstartet også arbeidet med 

å bygge ut vindkraftprosjekter på Haram og Odalen for 

prosjektenes eiere. 

Østfold Energi eier 50 prosent av Kvalheim Kraft DA, som 

eier og driver en liten vindpark på Mehuken i Kinn 

kommune. Årsproduksjonen i 2020 var 69,5 GWh. 

Mehuken vindkraftverk består av 11 Enercon turbiner, hvor 

8 turbiner har vært i drift i ni år, mens 3 turbiner har vært i 

drift i fire år. 

 

 

Ny grønn forretningsvirksomhet 

Som energiprodusent er resultatene våre sterkt knyttet til 

kraftprisen og mulighetene til vekst innen 

kjernevirksomheten er noe begrenset. Samtidig er 

energiproduksjon og energiforbruk nøkkelen til å løse 

klimakrisen. Vi driver forretningsutvikling for å gjøre oss 

mindre avhengige av kraftprisen, skape lokale 

arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp. 

I 2020 har vi investert i ytterligere 2 oppstartsselskaper og 

per mars 2021 har vi 15 aktive prosjekter relatert til det 

grønne skiftet. På denne måten tester vi nye 

forretningsmodeller knyttet til energi som tjeneste, 

avkarbonisering, lagring av energi, effektstyring, og grønn 

kraftintensiv industri. 

Reduksjon av klimagassutslipp har blitt en sentral del av 

alle våre nye konsepter. Vi bruker nå klimagassutslipp 

som parameter i tillegg til lønnsomhet for å prioritere 

satsingsområder for oss fremover. Vi satser nå på 

utbygging av sol i Sør-Sverige for å bidra til mer fornybar 

energi, og har startet arbeidet med å finne passende areal 

i våre egne regioner. Videre modner vi frem en 

forretningsmodell for karbonfangst og lagring som vi håper 

å kunne å lansere i 2021.  Denne vil bidra til å sette 

ytterligere fart på karbonfangst i Norge. 
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Resultater 2020 

• Vi produserte fornybar energi tilsvarende 1,3 millioner 

tonn C0₂ utslipp. 

 

• NGKU utviklet og solgte to kraftverk på totalt 12,8 

GWh: Løkkebø i Kinn kommune og Bordalselva i 

Molde kommune. 

 

• Østfold Energi begynte arbeidet med endringssøknad 

for Gravdalen kraftverk. En nedskalering vil øke 

sannsynligheten for å gjøre prosjektet lønnsomt. 

 

• Varme fortsetter sin ekspansjon i Østfold og har nå 

215 kunder av termisk energi. 

 

• Østfold Energi har investert i fem oppstartsselskaper 

og per mars 2021 har vi 15 aktive prosjekter relatert til 

det grønne skiftet. 

 

• Vi har også begynt å sette sammen løsninger for å 

fjerne klimagassutslipp på en lønnsom måte i våre 

regioner. 
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Ta vare på naturressursene 
 

 

 

Fornybar energi er udiskutabelt gunstig for klimaet 

sammenlignet med forbrenning av fossile energikilder.  

Likevel kan produksjonen av fornybar energi ha lokal 

påvirkning på natur og biomangfold. 

 

For Østfold Energi er det viktig å ta hensyn til dette under 

utbygging og drift av anleggene. Det betyr at vi skal 

minimere naturinngrepene fra egen virksomhet og søke 

gode miljøløsninger i nye prosjekter og i drift av 

eksisterende anlegg. Når et utbyggingsprosjekt får endelig 

konsesjon er det fordi fordelene blir regnet som større enn 

ulempene.  

 

Vannkraft 

Miljøundersøkelser Lærdal 

I 2020 ble det utarbeidet en egen tiltaksplan, basert på 

resultatene i miljøundersøkelsen som konkluderte med at 

habitattiltak som terskeljusteringer og restaurering av kiler 

(små elveløp i hovedelva) vil bidra positivt ift. gyting, økt 

massetransport, oppvekstområder for fisk og bedre fiske. 

 

I 2020 startet samarbeidet med Lærdal elveeierlag hvor 

disse tiltakene ble sett på i en større sammenheng og 

hvordan de kunne bidra positivt som en del av en total 

tiltaksplan for Lærdalselva hvor også flere 

kunnskapsbaserte tiltak ble skissert. 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøundersøkelser i Årdal 

Tilsvarende som i Lærdalsvassdraget ble det i 2020 

gjennomført et miljødesignprosjekt i Nysetvassdraget i 

Årdal kommune. Kartleggingen tok for seg gjengroing,  

masseopphoping, elveløpet sin flomkapasitet og tersklene 

sin funksjonalitet og skulle totalt sett belyse potensielle  

problemstillinger som følger av reguleringen. På bakgrunn 

av resultatene fra rapporten konkluderes det med at det 

ikke foreligger et faglig grunnlag til å sette i gang 

ytterligere habitattiltak eller endringer ift. reguleringen og 

drift av anleggene i Nysetvassdraget. 

 

Lokalsamfunn og interessenter 

I 2020 fortsatte det viktige samarbeidsprosjektet mellom 

de juridiske partene i den privatrettslige avtalen 

«Overenskomsten» fra 1964 (Lærdalsavtalen) mellom 

Østfold Energi AS, Elveeierlaget og Lærdal kommune.  

Sammen skal vi arbeide med å finne gode løsninger for å 

styrke laksebestanden og fisket i Lærdalselva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fjernvarme 

Fjernvarme baserer seg på fornybare energikilder, som i 

hovedsak ellers ville gått til spille.  

 

Bærekraftig skogbruk  

Som brensel i våre varmesentraler benyttes i hovedsak 

tynningsvirke som har få andre anvendelsesområder. 

Ressursene i skogen er betinget fornybare. Det vil si at 

man kan utnytte ressursene gang etter gang så lenge man 

også sørger for at ny skog kommer opp etter hogst. Et av 

hovedmålene i skogpolitikken i Norge er en aktiv utnytting 

av skogen i nærings- og klimasammenheng gjennom økt 

bruk av trevirke til blant annet energiformål.  

Fra avfall til nye ressurser 

På vår varmesentral i Rakkestad utnyttes ressursene fra 

avfall i samspill mellom befolkningen og kommunen. 

Innbyggerne sorterer avfallet sitt hjemme, som senere blir 

omgjort til energi på Rakkestad varmesentral 

(energigjenvinningsanlegg). Denne kretsløpsbaserte 

tankegangen er selve bærekraften i en sirkulærøkonomi.  

 

Spillvarme  

Spillvarme kan på lavere temperaturnivåer - 

«oppgraderes» med varmepumper til mer verdifull og 

brukervennlig varme. Dette gjøres i Sarpsborg, hvor 

spillvarmen kommer fra Borregaards industrielle 

produksjon. Gjenbruk av spillvarme er også en viktig del 

av sirkulærøkonomien 
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Fjernvarme og elbil-lading 

Med et bedre samspill mellom kraftnettet og 

fjernvarmenettet kan man både bidra til elektrifisering av 

samfunnet og avlaste effekttopper om vinteren og dermed 

redusere investeringer i kraftnettet. Et eksempel fra 

Sarpsborg viser at fjernvarme erstatter elektrisk 

oppvarming, slik at den elektriske effekten isteden kan 

brukes til elbil-ladere. 

 

Resultater 2020 
 
• Vi har fått oppdatert kunnskap om miljøforholdene i 

Lærdalsvassdraget og Nysetvassdraget i Årdal. Dette 

vil gi oss bedre forståelse for hvordan driften påvirker 

livet i elva og hvordan vi på best mulig måte kan 

tilpasse vår drift til dette. 

 

• Vi har videreført og økt fokus på samarbeid med 

aktører i lokalsamfunnet, slik at vi sammen kan verne 

om fellesinteresser og verdiskapning i og langs 

Lærdalselva. 

 

• Vi har byttet ut en fossildreven bil til elbil i 

vannkraftvirksomheten. 

 

• Varmevirksomheten har fortsatt sitt arbeid med å 

konvertere fra fossil fyringsolje til biokjeler. På 

Rakkestad varmesentral er nå reservekjelen klar for å 

bruke biodiesel. Fra tidligere er Torpum varmesentral 

og Sarpsborg varmesentral fossilfrie. 
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Verdier til lokalsamfunnene 

En viktig del av formålet til Østfold Energi er å skape langsiktig verdi for 

eierne og lokalsamfunnene vi er engasjert i. 

Lokalsamfunnene i Lærdal og Årdal, der største delen av Østfold Energi 

virksomhet er lokalisert, nyter godt av skatt, avgifter, arbeidsplasser og andre 

økonomiske effekter. Samtidig er Østfold Energi avhengig av et velfungerende 

lokalsamfunn og et godt forhold til blant annet naboer, grunneiere, eiere og 

vertskommuner. 

Gjennom lønnsom forretningsdrift ønsker vi å bidra til positiv utvikling i 

lokalsamfunnene der vi opererer. En betydelig andel av verdiene som skapes, 

tilfaller det offentlige i form av utbytte til eierne, samt skatter og avgifter til stat, 

fylkeskommune og kommuner. 

Østfold Energi skapte verdier for ca. 421 millioner kroner i 2020. Av dette gikk 

203 millioner kroner til staten, fylkeskommuner og kommuner i form av skatter, 

avgifter og utbytte. Leverandører ble godtgjort med ca. 154 millioner kroner, mens 

finansinstitusjonene mottok ca. 51 millioner kroner. Ca. 35 millioner kroner ble 

utbetalt i lønn og andre ytelser til de ansatte. 

Siden det første utbyttet ble betalt ut i 1995, har Østfoldsamfunnet mottatt mer 

enn 4,2 milliarder kroner fra Østfold Energi. I 2020 ble det betalt ut 145 millioner 

kroner i utbytte til selskapets eiere. Sponsorvirksomhet Østfold Energi bidrar til 

ulike formål for å fremheve Østfold Energi som en sentral samfunnsaktør og 

miljøbedrift. Satsingsområdene er ungdom, utdanning, miljø og fylkesomfattende 

kulturtiltak. De siste årene har Østfold Energi hatt stor oppmerksomhet på å spre 

kunnskap om fornybarenergi, spesielt rettet mot barn og unge i Østfold. 

 

I 2020 ble det betalt ut 145 millioner kroner i utbytte til selskapets eiere. 
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INSPIRIA  
Østfold Energi har en partneravtale med lNSPIRIA 

Science Center i Sarpsborg, der de besøkende kan lære 

mer om blant annet matematikk, naturvitenskap, teknologi 

og energi. Grunnet covid-19 har det vært begrenset med 

aktiviteter og prosjekter på INSPIRIA i 2020. 

 

Ungt Entreprenørskap  
Østfold Energi ønsker å bidra til økt kunnskap om energi, 

miljø og realfag blant barn og unge i fylket. Vi er derfor en 

av hovedsponsorene til Ungt Entreprenørskap Østfold. I 

samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer Østfold 

Energi en rekke energicamper for elever på 

ungdomsskolene i Østfold hvert år. I 2020 var det få 

energicamper grunnet covid-19. Men vi har deltatt i juryen 

til fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, som ble 

gjennomført digitalt. 

 
Støtte til lokale lag og foreninger 

I Østfold er vi engasjert i sponsoraktiviteter i hovedsak 

rettet mot barn og unge, relatert til utdanning og klima. Vi 

er i tillegg engasjert i Lærdal-samfunnet, hvor 

hovedtyngden av vannkraftproduksjonen i Østfold Energi 

er lokalisert. Her sponser vi blant annet lokale idrettslag, 

musikklag og lokale arrangement som gir liv i 

lokalsamfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater 2020 
 

• Østfold Energi skapte verdier for ca. 421 millioner 

kroner i 2020. Av dette gikk 116 millioner kroner til 

staten, fylkeskommuner og kommuner i form av 

skatter og avgifter. 

 

• Leverandører ble godtgjort med 154 millioner kroner, 

mens finansinstitusjonene mottok 51 millioner 

kroner. 

  

• I 2020 ble det avsatt 87 millioner kroner i utbytte til 

selskapets eiere.  

 

• I 2020 sponset vi 16 lag, foreninger og prosjekter i 

Østfold og 9 i Lærdal. 
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Østfold Energi har som mål å være blant de mest 
attraktive arbeidsgiverne i vår region. Det 
forplikter.  
 
Trygge, engasjerte og motiverte medarbeidere som 

brenner for selskapet og hverandre, er et vesentlig 

fundament for videre utvikling. Selskapet jobber strukturert 

og målbevisst med å møte medarbeidernes ønsker og 

behov om en arbeidsplass som tilrettelegger for mestring, 

trivsel, og faglig og personlig utvikling.  

 

Østfold Energi tror på verdien av å ta i bruk 

medarbeidernes kunnskap og evner og ser verdien av å 

ha ledere med høy relasjonell kompetanse og selvsagt 

følge arbeidslivets spilleregler.  

 

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Østfold 

Energi og selskapets utarbeidet i 2020 nye HMS-mål for å 

styrke og forankre HMS-arbeidet ytterligere.  

 

Sykefraværet i selskapet ble historisk lavt på 1,85 prosent. 

Et år med covid-19 og bruk av hjemmekontor for 

halvparten av selskapets medarbeidere har mest 

sannsynlig påvirket resultatet. Selskapet hadde 1 

personskade med fravær i 2020 og to skader uten fravær.  

 

Virksomheten hadde 48 medarbeidere ved utgangen av 

2020, hvorav 11 er kvinner. I ledende stillinger (ledere 

med personalansvar) er det 15 prosent kvinner. Alle 

ansatte i selskapet hadde ved utgangen av året faste 

heltidsstillinger og sykefraværet var jevnt fordelt mellom 

menn og kvinner.  

 

I 2020 hadde styret 7 medlemmer, 5 aksjonærvalgte og to  

valgt av og blant medarbeiderne. Tre av  

 

 

styremedlemmene er kvinner. Selskapet har et mål om å  

øke andelen kvinner i ledende stillinger og skal fremover 

utarbeide flere tiltak for å styrke likestilling og mangfold i 

selskapet.  

 

Medarbeiderundersøkelsen for 2020 viste meget gode 

resultater, med en score godt over landsgjennomsnittet på 

de fleste områder. Totaltilfredsheten var i 2020 på 4,5 

(hvor 1 er dårligst og 5 er best, og landsgjennomsnittet 

ligger på 4,0). 2020 har vært sterkt preget av covid-19. 

Selskapet satte tidlig beredskap og hadde hyppige 

vurderinger rundt tiltak gjennom hele året i samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. Selskapet valgte en «føre var»- 

holdning og møtte høy grad av forståelse og lojalitet 

knyttet til alle tiltak.  

 

Til tross for utfordringer knyttet til covid-19 ble de fleste 

planlagte kompetansetiltak gjennomført. 

Kompetanseheving innen områder som ledelse og 

digitalisering ble prioritert i 2020 og selskapet 

implementerte blant annet en ny digital kursbank (LMS) 

som vil bidra til kontinuerlig kompetanseheving for alle 

medarbeidere. Årlige medarbeidersamtaler med 

individuelle utviklingsplaner ble gjennomført som normalt 

og alle ledere innførte hyppigere og tilpassede 1 til 1-

samtaler med alle medarbeidere.  

 

Forretningsetikk, sikkerhet og integritet  
Selskapets etiske retningslinjer danner grunnlag for de 

verdier, holdninger og adferd som forventes av alle 

medarbeidere i selskapet. Med bakgrunn i selskapets 

utvikling de siste årene, ble arbeidet med å oppdatere de 

etiske retningslinjene påbegynt i 2020. Formålet med nye 

etiske retningslinjer er at de skal være tydelige, lett å 

forstå og relevante for medarbeidernes hverdag og de  

 

 

etiske dilemmaene som kan oppstå.  

 

En viktig del av dette arbeidet har også handlet å 

utarbeide en plan for opplæring, trening og bevisstgjøring. 

Som medarbeider i Østfold Energi forventes det at man gir 

beskjed om kritikkverdige forhold i selskapet. Med 

kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regler, 

interne retningslinjer eller etiske normer i både selskapets  

egne og normer det er bred oppslutning om i samfunnet.  

 

For å sikre at kritikkverdige forhold blir meldt fra og 

behandlet forsvarlig, har vi etablert gode rutiner for 

hvordan medarbeidere skal gå frem hvis de ønsker å 

varsle om kritikkverdige forhold, uten risiko for 

konsekvenser for den som varsler. Selskapet oppdaterte 

varslingsrutinene i tråd med lovendring gjeldende fra 

1.1.2020. Det var ingen rapporterte varslingssaker i 2020.  

 

IT-sikkerhet og terror  

Østfold Energi har definert overordnete mål i tråd med 

lovverk for beskyttelse av virksomhetens 

informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av 

tilsiktet og utilsiktet art. 

 

Sikkerhetsmålene gjelder for all virksomhetskritisk 

informasjon og behandling av personopplysninger 

(GDPR), med spesielt fokus på etterlevelse av 

Beredskapsforskriften.  

 

Selskapet har gode og detaljerte rutiner og retningslinjer 

for å ivareta og etterleve disse målene. Vi opererer i en 

verden med et stadig økende trusselbilde, og vi 

samarbeider tett med andre selskap i bransjen for å dele 

erfaringer og kunnskap kontinuerlig. 

Attraktiv og sikker arbeidsplass 
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Endringene i kraftberedskapsforskriften trådte i kraft 

1.januar 2019, noe som påla alle kraft – og 

fjernvarmeselskap blant annet å få på plass grunnsikring 

av alle sine digitale informasjonssystemer. 

 

Kravene er bygget på Nasjonal 

sikkerhetsmyndighetsgrunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og 

i 2020 har selskapet jobbet videre med å sikre at disse 

etterleves. I tillegg har vi oppdatert egne rutiner og 

retningslinjer i tråd med øvrige endringer i 

beredskapsforskriften. 

 

Resultater 2020 

• Østfold Energi hadde en skade med fravær og 1,85 % 

sykefravær i 2020 

 

• I 2020 gjennomførte selskapet flere kompetansetiltak 

innen ledelse og digitalisering 

 

• Selskapet innførte Læringsbanken, et nytt digitalt 

kurssystem (LMS) for alle medarbeiderne 

 

• Selskapet hadde ingen varslingssaker i 2020 

 

• Innen IT-sikkerhet gjennomførte selskapet en intern 

phishing-test og en penetrasjonstest med ekstern 

3.part 

 

• Østfold Energi tilrettela for etterutdanning for noen 

medarbeidere innen selskapets prioriterte 

kompetanseområder også i 2020. I 2020 hadde vi en 

lærling på vedlikeholdsavdelingen i Indre Sogn. 
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