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Ren bærekraft i alt vi gjør
Østfold Energi produserer fornybar energi av
vann, vind og varme, og er eid av alle kommunene
i Østfold og Viken fylkeskommune.

Østfold Energi er til for å produsere og utvikle mer fornybar energi til en verden som trenger det, samt å skape
langsiktig verdi for eierne våre og lokalsamfunnene vi er
engasjert i.
Forretningsideen vår er å skape verdi gjennom effektiv
drift av våre produksjonsanlegg innen vannkraft, vindkraft
og fjernvarme. Vi bidrar til en sikker energiforsyning for
samfunnet og skaper lønnsom vekst innen nye energiløsninger som bidrar til fornybarsamfunnet.
Vi tror klima, miljø og bærekraft blir avgjørende i all forretningsvirksomhet, og at regulerbar og fornybar energiproduksjon vil øke i verdi.
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Våre langsiktige ambisjoner mot 2030 er å:
• være blant de tre beste fornybarprodusentene målt
ved avkastning på sysselsatt kapital
• 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 2019 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.

Klimapåvirkning
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 innen 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. Målsettingen står ved lag, men vi trenger mer tid
for å kunne nå den.
Vi har valgt en aktiv tilnærming hvor vi prioriterer tiltak
som gir effekt på egen klimapåvirkning isteden for kjøp
av kvoter. Vi har flere lovende tiltak, 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.

Bærekraftrapporten er, på lik linje med årsrapporten,
behandlet og godkjent av Østfold Energis styre.
BÆREKRAFTRAPPORT 2019

— ØSTFOLD ENERGI /

SIDE 4 AV 18

BÆREKRAFTRAPPORT 2019

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 • Digitale 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

• Innovasjon • Samarbeid • Ansvarlighet • Klima • Fornybar
energiproduksjon • Rapportering • Etterlevelse av lover og forskrifter
• Skatter og avgifter • Bærekraftig strømsystem/forsyningssikkerhet

• Møter og samtaler • Rapportering
• Seminarer •Bransjeforeninger

Interesseorganisasjoner

• Natur, miljø • Ansvarlig forvaltning • Lokal verdiskapning

• Møter og samtaler • Konferanser
• Klyngesamarbeid • Digitale medier

Fjernvarmekunder

• Pris • Sikker leveranse • Kundeservice • Innovasjon

• Digitale medier • Møter • Møter og samtaler

Innbyggere i eier- og vertskommuner

Miljø • Arbeidsplasser • Lokal verdiskapning

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

Kapitalmarkeder

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

• Møter og samtaler

Gründere og samarbeidspartnere

• Formål og strategi • Verdiforslag • Innovasjon og prosjekter

• Samtaler og møter • Digitale medier
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Reduksjon av utslipp
Som produsent av fornybar energi er utslippene av klimagasser begrenset. Østfold Energi hadde i 2019 et utslipp
av klimagasser på ca. 15 500 tonn CO2-ekvivalenter som
erca. 6 % bedring fra 2018 og det laveste utslippet de
siste 5 år. Dette 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 kjøper opprinnelsesgarantier for elektrisitetsbruk i produksjon og egen drift.

Område

Klimagassutslipp (tonn CO ²-ekv.)
Fysisk Markeds-

miks
71

basert
71

Forbrenning

4 372

4 372

Sum direkte utslipp (scope 1)

4 444

4 444

8

422

Diesel/bensin (transport)

Energi i bygg
Elektrisitet i produksjonen

242

Kjøp av opprinnelsesgarantier for el.

12 865

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

251

731

Flyreiser, avfall, reise til og fra arbeid

220

220

Livsløpsutslipp maskiner

10 370

10 370

Sum andre indirekte utslipp (scope 3)

10 590

10 590

Sum totale utslipp

15 285

15 765

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 – 2019 med fokus på
indirekte utslipp (scope 1 og 2. scope 3 ligger i totalen)

Markedsbasert utslipp - tonn CO² ekv.
5 800

17 000

4 912

16 800

4 800
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16 685

4 444

3 800

16 400
16 200

2 800

16 256

16 221

-12 556

Sum direkte utslipp (scope 2)

fra norsk vannkraft som utslippsverdier for sitt energiforbruk.

Om fysisk og markedsbasert 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.
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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 2019 produserte Østfold Energi 2 219 GWh 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, som ville blitt produsert
blant annet fra fossile kilder, vil energiproduksjonen vår gi
et positivt CO2 - bidrag på 1,28 millioner tonn.
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 2019 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 begrenser dog lønnsomheten
i større vannkraftprosjekter, noe som vrir investeringene
over i andre fornybare energikilder.
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 2019, 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 kraftverkene Borgund og Stuvane i Lærdal
kommune. Kraftverkene ville tilført en nettoproduksjon på
om lag 34 GWh i året.
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I 2020 besluttet vi å stanse det videre arbeidet med
Mørkedøla pumpestasjon. Vi har i lengre tid håpet at
bransjens påtrykk for endringer i skatteregimet for vannkraftsprodusenter ville bli tatt til følge, slik at lønnsomme
vannkraftsinvesteringer kunne la seg utbygge. Slik grunnrenteskatten er utformet i dag reduserer dette lønnsomheten i prosjektet og realisering av 34 GWh fornybar energi
må utsettes på ubestemt tid.
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
bekkeinntak. 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 17
MVA MW til 9,99 MVA vinteren 2020. Dette vil redusere
produksjonen noe, men øke sannsynligheten for bedriftsøkonomisk lønnsomhet for kraftverket. 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 188 GWh i
småkraftprosjekter over hele landet.

I 2019 solgte selskapet to kraftverk på totalt 20,3 GWh:
Røfsdalselva og Helgåa i Vanylven kommune. Ved årets
slutt hadde selskapet ingen kraftverk i drift, men fem kraftverk under bygging på totalt 97 GWh. Disse er lokalisert
i Salvasskardelva i Bardu, Veiski i Sørfold, Mork i Lærdal,
Løkkebø i Kinn og Bordalselva i Molde kommune.

Østfold Energi eier 50 prosent av Kvalheim Kraft DA,
som eier og driver en liten vindpark på Mehuken i Kinn
kommune. Årsproduksjonen i 2019 var 66,4 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.

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 åtte nye kunder i løpet av 2019. Produksjonen i 2019 var 54,4 GWh, en
reduksjon på 3,4 GWh sammenlignet med 2018. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere etterspørsel på grunn av
varmere vær.

Ny grønn forretningsvirksomhet
Som energiprodusent er resultatene våre sterkt knyttet
til kraftprisen og mulighetene til vekst innen kjernevirksomheten 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.

Vindkraft
Zephyr, hvor Østfold Energi eier 50 prosent, har som
formål å identifisere, utvikle, bygge og drift vindkraft i de
nordiske landene. Selskapet startet i 2019 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.

I 2019 har vi investert i fire oppstartsselskaper og per april
2020 har vi 11 aktive prosjekter relatert til fornybar energi.
På denne måten tester vi nye forretningsmodeller knyttet
til energi som tjeneste, industrialisert lading og lagring av
energi, sol og småskala vind og datasenterutvikling.
Vi har også begynt å sette sammen løsninger for å fjerne
klimagassutslipp på en lønnsom måte i våre regioner.
Dette inkluderer karbonfangst, vind i industrielle områder,
solenergi, utnyttelse av spillvarme og aktiv bruk av mikrogrid/mikrolager. Målet er å muliggjøre utfasing av fossile
energikilder samt frigjøre elektrisitet til andre formål, på en
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slik måte at det skaper verdi for alle parter. Dette vil være
et sentralt satsningsområde for oss fremover.

Resultater 2019
• NGKU utviklet og solgte to kraftverk på totalt 20,3 GWh;
Røfsdalselva og Helgåa i Vanylven kommune.
• Østfold Energi begynte arbeidet med endringssøknad
for Gravdalen kraftverk. En nedskalering vil øke sannsynligheten for å gjøre prosjektet lønnsomt.
• Varme koblet på sin kunde nummer 200 i februar 2019,
og fortsetter sin ekspansjon i Østfold.
• Østfold Energi har investert i fire oppstartsselskaper og
per april 2020 har vi 11 aktive prosjekter relatert til for
nybar energi.
• Vi har også begynt å sette sammen løsninger for å
fjerne klimagassutslipp på en lønnsom måte i våre
regioner.
• Vi var med å etablere Klimapartner Østfold som er et
regionalt nettverk for klimagassreduksjon og grønn
forretningsutvikling.
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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
I 2019 ble den omfattende miljøkartleggingen «Miljødesign i Lærdalsvassdraget» ferdig. Målet med undersøkelsen var å kartlegge flaskehalser for fisk i vassdraget,
samt forslå tiltak som kan kompensere for den negative
effekten vassdragsreguleringen påfører - uten at det går
på bekostning av produksjonen. I 2020 er vi i gang med
oppfølging av tilleggsundersøkelser rundt ungfisk og temperaturutvikling sammenlignet med perioden før
regulering. Vi gjør også hydrologiske undersøkelser rundt

reduserte vannføringer i elva sett i forhold til strandingsfare og tørrlegging av viktige gyteområder. Dette vil gi oss
viktig kunnskap om hvordan vi kan kjøre våre kraftverk
med minst mulig negativ miljøpåvirkning på liv i Lærdalselva.
Fisk i regulerte vassdrag
I 2019 ble det mangeårige «regulantprosjektet» avsluttet.
Dette var et prosjekt under ledelse av fylkesmannen på
vegne av regulanter med virksomhet i Sogn og Fjordane.
Årlige biologiske undersøkelser ble gjennomført for å
kontrollere vannets kjemiske og biologiske tilstand. Resultatet fra disse mangeårige undersøkelsene bidrar til slutt
med å optimalisere utsettingspålegget. I de fleste av våre
magasin konkluderes det nå med at antall utsettingsfisk
kan reduseres. Dette betyr at de fleste av våre magasin
nærmer seg en tilstand der de selv evner å produsere og
opprettholde et bærekraftig nivå av fisk uten kunstig utsetting.
Lokalsamfunn og interessenter
I 2019 startet et viktig samarbeidsprosjekt mellom de juridiske partene i den privatrettslige avtalen «Overenskomsten» fra 1964 (Lærdalsavtalen) mellom Østfold Energi
AS, Elveeierlaget og Lærdal kommune. Lærdalsavtalen
skulle blant annet sikre at fiske og livet i elva ikke skulle
forverres som en direkte konsekvens av kraftutbyggingen
(før konsesjonen var utarbeidet). Sett i lys av miljødesign,

ny kunnskap om elva og driften av kraftverkene, er det
naturlig at Lærdalsavtalen oppdateres med dagens kunnskap.
Trygg ferdsel i reguleringsområde
Helse miljø og sikkerhet er første prioritet i selskapet. Men
også andre enn våre egne medarbeidere kan utsettes for
fare når de ferdes i nærhet av våre produksjonsanlegg.
Minimum hvert femte år gjør vi en risikovurdering knyttet til
hvilke farer som kan oppstå ovenfor tredjeperson. I 2019
gjennomførte vi en omfattende risikovurdering på Brekke
dam. Brekke dam og kraftstasjon ligger inntil Brekke sluser i Haldenvassdraget. Aktiviteter knyttet til slusedriften
på sommerstid medfører at det i perioder er høy tilstrømning av reisende / turister. I tillegg hadde næringslivet i
området, organisert i Regionalpark Haldenkanalen, ønske
om en økt bruk av området med nye aktiviteter. Klatring På
Grensen AS har lagt frem planer med forskjellige aktiviteter som ligger tett inntil områder som er del av kraftverkets
installasjoner.
Østfold Energi ønsket å bidra positivt inn i denne prosessen ved å gjennomføre en utvidet risikovurdering og
innføring av sikringstiltak på bakgrunn av den økte persontilstrømningen etter damsikkerhetsforskriften slik at det
kan åpnes opp for nye aktiviteter i området, samtidig som
sikkerheten ivaretas.
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Grønn transport
I Lærdal fikk vi i 2019 erstattet en av dieselbilene våre
med en helelektrisk Nissan e-NV200. I tillegg har vi investert i nye el- billadere som medarbeider også kan benytte.
Slik legger vi til rette for at våre medarbeidere også kan
gå til innkjøp av egne elbiler.
Resultater 2019
• Oppdatert kunnskap om miljøforholdene i Lærdalsvassdraget, som vil gi oss bedre forståelse for hvordan
driften påvirker livet i elva og hvordan vi på best mulig
måte kan tilpasse oss.
• Oppdatert kunnskap om miljøforhold i magasinene vi
regulerer, som danner grunnlag for å skreddersy
utsettingspåleggene. Slik vil det legges til rette for
bærekraftig kultivering av fisk i regulerte vassdrag.
• Videreføring og økt fokus på samarbeid med aktører i
lokalsamfunnet slik at vi sammen kan verne om felles
interesser og verdiskapning i og langs elva.
• Risikovurdering Brekke dam i Haldenvassdraget
• Innkjøp av elbil i Lærdal. Dette er et relativt lite tiltak,
men på sikt vil vi få flere elbiler til dette formålet. Vi
benytter oss av biler for å transportere operatører frem
og tilbake fra forskjellige lokasjoner på fjellet.

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 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
Gjenbruk av spillvarme er også en viktig del av sirkulærøkonomien.
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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.
Det vil framover kunne være muligheter for å utnytte spillvarme fra datasentre. Dette kan gi spennende synergier
der overskuddsvarme fra datasenteret benyttes til å dekke
varmebehovet til lokal industri og/eller til oppvarming av
bygg. Denne kombinasjonen gir en meget god miljøprofil.
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 2019
I 2019 har varmevirksomheten fortsatt sitt arbeid med å
redusere bruk av fossile fyringsoljer i sine fjernvarmeanlegg. Følgende varmesentraler er hittil fossilfrie:
• Torpum varmesentral
• Sarpsborg varmesentral
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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 der Østfold Energi har sin virksomhet 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.

Siden det første utbyttet ble betalt ut i 1995, har Østfoldsamfunnet
mottatt mer enn 3,9 milliarder kroner fra Østfold Energi.

Østfold Energi skapte verdier for ca. 800 millioner kroner i 2019. Av dette gikk
480 millioner kroner til staten, fylkeskommuner og kommuner i form av skatter,
avgifter og utbytte. Leverandører ble godtgjort med ca. 167 millioner kroner,
mens finansinstitusjonene mottok ca. 68 millioner kroner. Ca. 42 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 3,9 milliarder kroner fra Østfold Energi. I 2019 ble det betalt ut 130 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 fornybar
energi, spesielt rettet mot barn og unge i Østfold.
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Tiltak
Virtuell film på 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. I 2019 laget vi en 360 graders film for skoleungdom på Inspiria. I filmen får de oppleve både vannkraftog fjernvarmeproduksjon på «nært hold». Prosjektet er en
del av Inspirias nysatsing mot ungdom for at de skal lære
mer om selskaper i Østfold og om yrkesmuligheter i energibransjen. Filmen og undervisningsopplegget ble tilgjengelig for niendeklasser i Østfold fra høsten 2019.
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 2019 holdt vi syv energicamper på
ungdomsskoler i regionen, sammen med Ungt Entreprenørskap, for å engasjere ungdom i innovasjon og energiløsninger.
Hovedsponsor for VM i orientering
I tillegg til løpende sponsoravtaler i Østfold og Lærdal, var
Østfold Energi en av hovedsponsorene for i VM i orientering, som ble arrangert i Østfold høsten 2019.

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 vi har 20
ansatte og hovedtyngden av vannkraftproduksjonen i Østfold Energi er lokalisert. Her sponser vi blant annet lokale
idrettslag, musikklag og lokale arrangement som gir liv i
lokalsamfunnet. I 2019 støttet vi totalt 21 lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal.

Sammfunnsregnskap 2019
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Resultater 2019
• Østfold Energi skapte verdier for ca. 800 millioner
kroner i 2019. Av dette gikk 480 millioner kroner til
staten, fylkeskommuner og kommuner i form av skatter
og avgifter.
• Leverandører ble godtgjort med 167 millioner kroner,
mens finansinstitusjonene mottok 68 millioner kroner.
• I 2019 ble det betalt ut 130 millioner kroner i utbytte til
selskapets eiere.
• I 2019 traff vi 350 elever på våre energicamper
gjennom Ungt Entreprenørskap og laget en virtuell film
om fornybar energi med Inspiria.
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Attraktiv og sikker arbeidsplass
Østfold Energi har som mål å være blant de mest
attraktive arbeidsgiverne i vår region.
Det forplikter.
Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Østfold
Energi. I 2019 hadde selskapet for andre året på rad ingen ulykker med skade som førte til fravær. Det ble registrert en personskade uten fravær.
Sykefraværet i selskapet ble i 2019 på 2,3 prosent, en
ytterligere reduksjon fra 2018. Dette er et resultat viser
viktigheten av tett og god sykefraværsoppfølging og tilrettelegging.
I selskapet har vi høyt trykk på å utvikle kompetanse, ledelse og måten vi jobber sammen på. Vi har hatt en høy
score på vår årlige medarbeiderundersøkelse (over landsgjennomsnittet), og denne økte ytterligere i 2019. Trygge,
engasjerte og motiverte medarbeidere som brenner for
selskapet og hverandre, er et vesentlig fundament for å
utvikle oss videre.
Virksomheten hadde 55 medarbeidere ved utgangen av
2019, hvorav 13 er kvinner. I ledende stillinger (ledere
med personalansvar) er det 18 prosent kvinner. Selskapet
har et mål om å øke andelen kvinner i ledende stillinger.
I 2019 hadde styret syv medlemmer, fem aksjonærvalgte
og to valgt av og blant medarbeiderne. Fire av styremedlemmene er kvinner.

Tiltak
I tillegg til kontinuerlig fokus på individuell utvikling, har vi
i 2019 fokusert på to hovedområder innen kompetanseutvikling.
Lederprogram
Vi startet et skreddersydd program for å utvikle lederne i
selskapet. Lederutviklingsprogrammet går over et års tid,
og skal bidra til å styrke og utvikle den røde tråden i virksomhetsstyringen – fra strategi til daglige prioriteringer og
oppfølging av fremdrift på alle nivå.
Digital utvikling
Å heve den digitale kompetansen i selskapet er vårt andre hovedområde som vi startet på i 2019. Vi har definert
hvordan vi skal utvikle våre digitale systemer videre, hvor
målsettingen blant annet er økt effektivitet og produktivitet
i vår kjernevirksomhet. I tillegg har vi et uttalt mål om å
være godt kvalifisert til å ta gode beslutninger i fremtiden
i tråd med den digitale utviklingen i samfunnet. Med økt
kompetanse innen digitalisering vil vi være godt rustet i
årene fremover.
Forretningsetikk, sikkerhet og integritet
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 påbegynte i 2019 arbeidet med oppdatering
av varslingsrutinene i tråd med lovendring gjeldende fra
1.1.2020. Det var ingen rapporterte varslingssaker i 2019.
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. 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.
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Kravene er bygget på Nasjonal sikkerhetsmyndighets
grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og i 2019 har selskapet
jobbet grundig med å sikre at disse etterleves. I tillegg har
vi oppdatert egne rutiner og retningslinjer i tråd med øvrige endringer i beredskapsforskriften.

Resultater 2019
• Østfold Energi hadde null skader med fravær og 2,3 %
sykefravær i 2019
• I 2019 startet selskapet opp kompetanseutviklingsprogram innen ledelse og digitalisering
• Selskapet hadde ingen varslingssaker i 2019
• Selskapet hadde økt fokus på IT-sikkerhet i 2019, og
jobbet med å sikre etterlevelse av lovendringer i
Beredskapsforskriften
• Østfold Energi tilrettela for etterutdanning for noen
medarbeidere innen selskapets prioriterte kompetanseområder også i 2019. I 2019 hadde vi en lærling på
vedlikeholdsavdelingen i indre Sogn.
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