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I november 2017 fikk jeg en forespørsel fra Østfold Energi om å 
lede arbeidet med å oppdatere selskapets historie for de seneste 30 
årene. Forespørselen vakte skrekkblandet fryd. I perioden 1996–
2011 var jeg informasjonssjef i Østfold Energi og har dermed mye 
av stoffet under huden. På den annen side kan det med en slik bal-
last være vanskelig å behandle stoffet med nødvendig distanse. Om 
det har lyktes, får andre vurdere.

Det har vært interessant å reflektere over rekken av beslutnin-
ger og begivenheter som har funnet sted i perioden. Mens andre 
store vertikalt integrerte selskaper inntok rollen som regionale loko-
motiver og har bidratt til utviklingen på flere plan, gikk Østfold 
Energi tilbake til røttene. Nett-, entreprenør- og kraftsalgsvirksom-
heten ble solgt i 2003, mens produksjonsressursene ble beholdt og 
videreutviklet. 

Det går en rød tråd gjennom selskapets historie, og Østfold 
Energi har vist stor evne til strategisk tilpasning. Da energiloven 
kom og nærmest revolusjonerte norsk kraftforsyning, gikk selskap et 
straks i gang med en omfattende omorganisering. Omstillingen på 
90-tallet som munnet ut i konserndannelse og senere salg av nett 
og kraftsalg, innebar store endringer. Det gjorde også restrukturer-
ingen på 2000-tallet, satsing på nye teknologier, ekspansjon innen 
vannkraft og økt bruk av digital kompetanse. Det er gjort mange 
riktige valg, og hele veien har det vært bygd kompetanse og erfar-
ing. Nå er selskapet rustet for klimadugnaden og det grønne skiftet.

Leseren vil se at også perioden før 1988 er gitt plass i boka. Øst-
fold Kraftforsyning og Borgund Kraftverk kom i gang i 1974 og 
utgjør grunnmuren som Østfold Energi har vært tuftet på. Derfor 
har det vært nødvendig å trekke trådene tilbake til disse. 

I forbindelse med historieprosjektet er det gjennomført inter-
vjuer med sentrale personer fra den aktuelle perioden. Blant disse er 
«selskapets far» og mangeårige styreleder, Nils Bjørnebekk, Øivind 
Utne som den først ansatte, konsernsjef Egil Arntsen, de kvinnelige 
lederne Madeleine Cato og Mette Qvortrup, direktørene Rolf M. 

Forord
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Gjermundsen og Oddmund Kroken og «vindkraftgeneralen» Olav 
Rommetveit. Intervjuene gir innspill til en bredere forståelse av den 
kronologiske historien. 

Tommy Fredriksen, mangeårig strategidirektør, har vært en 
umåte lig viktig medspiller i bokarbeidet. Han har arbeidet i Øst-
fold Energi i 36 år og vært tett på de store endringene som har fun-
net sted. Fredriksen har levert tekst til utvalgte kapitler og blant 
annet tatt for seg varmeprosjektene, vindkraftsatsingen, utviklingen 
av småskala vannkraft, strategi- og eierprosesser samt rettstvistene 
med Fredrikstad Energiverk.

Jeg vil takke administrerende direktør Oddmund Kroken for opp-
draget. Det ga meg et påskudd til å grave i historien, både selskap-
ets og min egen. En takk går også til de mange som har hjulpet til 
med å skaffe informasjon og bilder samt lese gjennom det ferdige 
stoffet. Særlig har Helge André Solheim, tidligere redaktør av intern-
avisen «ØSEN», vært god å ha. Han er også fotografen bak mange 
av bildene i boka. Også Elisabeth Teien har vært en tålmodig og 
god støtte under prosjektets gang.

Roger Prang

Tommy Fredriksen og 
Roger Prang t.h. har 
samarbeidet om denne 
boka.
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Da handlekraftige fylkespolitikere sørget for å etablere Østfold 
Kraftforsyning i 1974, var formålet å skaffe tilstrekkelig kraft til 
fylket vårt. Lite ante de at de også la grunnlaget for et selskap 
som gjennom 45 år har utviklet seg til å bli en viktig samfunns-
aktør på mange områder.

Østfold Kraftforsyning etablerte sin første kraftproduksjon i Lær-
dal i 1974, mens de lokale elverkene forsynte kommunene i Øst-
fold med strøm. For å sikre en helhetlig styring med produksjon 
og distribusjon ble Østfold Energiverk A/S stiftet i 1988. Fylkes-
kommunen gikk inn med Østfold Kraftforsyning, eide fra starten 
hele selskapet, men delte ut 50 prosent av aksjene til kommunene 
som gikk inn med sitt lokale elverk.

Østfold Energiverk hadde på dette tidspunkt monopol på kraft-
leveransene i fylket, og målet var sikker og rimelig strømforsyning 
til næringsliv og husholdningskunder. Dette endret seg ved innfør-
ing av energiloven i 1991. Da ble kraft en del av det frie marked, 
mens distribusjonen via nettet ble opprettholdt som et myndig-
hetsregulert monopol. 

AKSJEUTBYTTE HAR BETYDD MYE
Nå var ikke lenger billig og sikker strømforsyning det eneste mål. 
Eierne ønsket også å få goder tilbake til lokalsamfunnene i form 

Fylkesordførerne har gjennom hele Østfold Energis historie spilt en viktig rolle. De har sørget for 
å behandle alle eierne likt og loset dem fram til gode løsninger. Nåværende fylkesordfører, Ole 
Haabeth, har stått støtt i denne tradisjonen. Når han i 2019 leder sitt siste eiermøte i selskapet, 
har han bidratt til å forme et sterkt og framtidsrettet Østfold Energi. Haabeth har ledet en rekke 
eierutvalg og har uredd ivaretatt eiernes interesser i diskusjoner om utbytte.

Østfold Energi har betydd 
mye for fylket vårt
Av fylkesordfører 
Ole Haabeth
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av utbytte. Første utbytteutbetaling fant sted i 1995, og fram til 
2019 har Østfold Energi delt ut om lag fire milliarder kroner i 
utbytte til eierne. 

Utbyttene har vært kjærkomne ekstramidler hos eierkommun-
ene, og midlene er i stor grad benyttet til investeringer. Østfold 
fylkeskommune, som gjennom sitt eierskap har fått halvparten 
av utbyttet, hadde neppe klart de store utbyggingene av skoler og 
tannklinikker uten disse midlene. Også fylkeskommunens pro-
gramarbeid og tilskuddsordninger innen regional utvikling, og 
ikke å forglemme en storstilt opprusting av fylkesveiene, er for 
en stor del finansiert med utbyttemidler fra Østfold Energi. 

VIKTIG REGIONAL MEDSPILLER
Østfold Energi AS, som ble navnet fra 1997, er imidler-
tid også selv en viktig regional aktør. For det første har 
selskapet gått i front og satset på energiutvikling innen 
småkraft, vindkraft og fjernvarme. Selskapet har hatt en 
sentral og aktiv rolle i energi- og klima arbeidet i Øst-
fold. Østfold Energi gir også betydelige midler tilbake 
til lokalsamfunnene gjennom støtte- og tilskudds-
midler. Ungt Entreprenørskap, INSPIRIA Science 
Center, Opera Østfold, Tall Ships Races og VM i 
orientering er eksempler på større satsinger fra sel-
skapets side. Også mindre tiltak i regi av lag og 
foreninger gis årlig støtte etter søknad.

Som 50 prosent eier og leder av eiermøter og 
generalforsamlinger opplever jeg som fylkesordfører 
samarbeidet med Østfold Energi som åpenhjertig, til-
litsfullt og profesjonelt. Det har naturlig nok forekom-
met ulike syn både på nye satsinger og utbyttepolitikk, 
men diskusjonene har alltid endt med konsensus etter 
gode diskusjoner. Det skyldes ikke minst at selskapet har 
ansatte med høy faglig kompetanse, klokskap og integritet.

Østfold Energi har i dag flere bein å stå på og besitter 
kunnskapen og engasjementet som skal til for å være en 
sentral aktør innen framtidig utvikling av miljøvennlig og 
fornybar energi, til glede for enkeltmennesker og næringsliv 
i Østfold.
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Forløperen til dagens Østfold Energi var Østfold Kraftforsyning, 
operativt fra 1. januar 1974 og heleid av Østfold fylkeskommune. 
Hovedoppgaven til Østfold Kraftforsyning fra starten var å admi-
nistrere Borgund Kraftverk og produksjonen fra dette etter at 
Borgund-strømmen gikk på nettet 4. oktober 1974. Østfold Kraft-
forsyning og Borgund Kraftverk er grunnmuren Østfold Energi har 
vært tuftet på.

Ø stfold fylkeskommune hadde tidligere hatt et lite elektrisi-
tetskontor med et par ansatte, elektrisitetskonsulent Rolf 
Bjarnar og ingeniør Øivind Utne. Med eget kraftverk måtte 

organisasjonen tilpasses til de nye oppgavene. 

ØSTFOLD KRAFTFORSYNING PÅDRIVEREN
I mange år ble det arbeidet målbevisst for å forsøke å få til en sam-
ling av elverkene i Østfold. Selv om det nok fantes enkeltperson er 
i kommunene og noen av elverkene som også satte pris på og gikk 
inn for tanken om et fylkesverk, var det i Østfold Kraftforsyning 
tenkingen omkring et fylkesverk foregikk. 

Styreleder Nils Bjørnebekk, med et stort politisk og organisa-
torisk nettverk, og direktør Sven O. Ambjørnrud, med en fortid i 
NVE, Samkjøringen og Statkraftverkene, hadde den nødvendige 
innsikt og gode nok forbindelser til å drive fram kongstanken om 
ett stort vertikalt integrert energiselskap i Østfold.

Som det fortelles annetsteds i denne boka, ble det utover på 
80-tallet nedlagt et stort arbeid for å samle elverkene i Østfold til 

Perioden 1974–87:

BORGUND KRAFTVERK OG 
ØSTFOLD KRAFTFORSYNING 
UTGJORDE GRUNNMUREN

Rolf Bjarnar hadde vært 
elektrisitetskonsulent i 
Østfold fylkeskommune og 
ble i 1974 en av to ansatte 
i Østfold Kraftforsyning 

Motstående side:
Maskinmester Agnar 
Nordnes i arbeid med 
montering av generatoren i 
Borgund Kraftverk i 1973. 
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ett selskap. Det ville bli et av landets største elverk, skulle levere 
strøm til 240 000 østfoldinger og få omkring 850 ansatte.

UTFORDRET HAFSLUNDS HEGEMONI
Mens det privateide Hafslund hadde vært helt dominerende fram 
til 1974, kom det nå en ny aktør på banen med store ambisjoner 
og flinke folk i ledelsen. Forholdet mellom de to selskapene var 
til tider anstrengt.

Hafslund hadde stått for byggingen av Borgund-anleggene på 
vegne av Østfold fylkeskommune. Den første hovedavtalen mellom 
fylkeskommunen og Hafslund la opp til at sistnevnte skulle styre 
og drive kraftverket uten at Østfold Kraftforsyning ble «et fordyr-
ende mellomledd», som det i enkelte sammenhenger ble uttrykt 
fra Hafslund-hold.

Et av de første grepene Sven O. Ambjørnrud tok, var å få de 
ansatte ved Borgund Kraftverk over på Østfold Kraftforsynings 
lønningsliste. Folkene hadde vært Hafslund-ansatte under utbyg-
gingen i Borgund, men nå ble de hentet «hjem». Dette skjedde 

Fylkestinget på sin første 
befaring til Borgund 
Kraftverk i mai 1975. T.v. 
Sven O. Ambjørnrud, adm.
dir. i Østfold Kraftforsyning.
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fra 1. september 1975. Dernest 
tok Ambjørnrud fatt på å refor-
handle avtaleverket med Hafslund, 
et arbeid som pågikk over flere år.

Nokså snart tok Østfold Kraft-
forsyning initiativ overfor Østfold 
fylkeskommune, NVE og Hafs-
lund for å komme i posisjon til 
å overta Hafslunds regionalnett i 
Østfold. Dette virket som en rød 
klut og ble ikke tatt nådig opp av 
Hafslund, som utarbeidet en mot-
melding. Men NVE støttet Øst-
fold Kraftforsyning. Der i gården 
var målsettingen at det burde være 
omkring 20 vertikalt integrerte 
elverk i landet som hadde hånd 
om både produksjon og distribu-
sjon. Man så framover mot 1994 
da konsesjonen for regionalnettet 
skulle fornyes.

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE RAUS
Ved stiftelsen av Østfold Energi-
verk A/S 19. mai 1988 utgjorde 
Østfold Kraftforsyning med Borgund Kraftverk fylkeskommun-
ens innskudd i det nye selskapet. For dette mottok Østfold fyl-
keskommune 25 prosent av aksjene, mens kommunene fikk de 
resterende 75 prosent mot å skyte inn de kommunale elverkene. 
Østfold fylkeskommune var raus som nøyde seg med 25 prosent 
ettersom verdien av Borgund var langt større. Fristen kommunene 
fikk for å slutte seg til, var 1. januar 1991.

Som det vil framgå senere, ble det ikke full oppslutning om fyl-
kesverket. Fem kommuner valgte å stå utenfor. De leverte tilbake 
aksjene til fylkeskommunen som dermed fikk en eierandel på 50 
prosent. Østfold Energiverk A/S ble likevel solid nok med 84 000 
kunder, stor egenproduksjon av kraft og seks driftsregioner rundt 
om i Østfold.

Ved stiftelsen av Østfold 
Energiverk A/S. Marker-
ordfører Nils Skogstad 
underskriver protokollen, 
mens Askims Gøsta Ekman 
venter på tur.
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Nils Bjørnebekk var en krumtapp innenfor offentlig infrastruk-
tur i Østfold gjennom fire tiår. Han ledet store bygge prosjekter, 
var teknisk sjef i Moss og sykehusdirektør i Sarpsborg. Og han 
var en sterk pådriver bak etableringen av det som skulle bli Øst-
fold Energi.

N ils Bjørnebekk er født og oppvokst på småbruket Bjørne-
bekk i Råde. Det ligger vakkert til ved Vansjø, og her vok-
ste han opp sammen med mor og far og seks søsken. Han 

har gode minner fra barndommen, selv om det kunne være trangt 
innimellom. 

– Jeg har spist mye gjeddekaker! spøker han. Til tross for enkle 
kår klarte seks av de sju søsknene å få seg en utdanning. Eldste-
broren Arne ville bli bussjåfør, mens fem av de øvrige tok real-
skole og gymnas. 

– For oss var det egentlig kortere å ta bussen til Moss som gikk 
fra Råde kirke, enn å gå til Råde stasjon og ta toget til Fredrik-
stad. Men månedskortet på toget var billigere og kunne brukes 
også til annet enn skolereiser. Så da ble det til at vi gikk på den 
høyere skole i Fredrikstad.

GRANDONKEL SOM FORBILDE
– Bestemors bror var ingeniør og et forbilde for meg. Han arbei-
det i Oslo kommune og ble senere byingeniør i Skien. Ham så jeg 
opp til og tenkte vel at det hadde vært fint om jeg kunne kopiere 
ham. Derfor tok jeg reallinja på gymnaset som en forberedelse til 
studiene.

Etter avlagt examen artium ble Nils Bjørnebekk i 1954–55 prak-
tikant som jernbinder på Fredrikstadbrua som da var under byg-
ging. Dette var en nyttig lærdom, og han fikk et innblikk i hvordan 

NILS BJØRNEBEKK beredte 
grunnen for Østfold Energiverk

Motstående side:
Nils Bjørnebekk foran 
hovedkontoret i Glengsgata 
19. Han regnes som 
«selskapets far».
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store byggeprosjekter ble organisert. Senere skulle Nils Bjørnebekk 
selv fungere som leder av store prosjekter rundt om i Østfold. 

AUF-MEDLEM OG TYSKLANDSSTUDIER
– Du ble tidlig med i AUF. Hva var det som trigget din interesse 
for politikk?
– Jeg meldte meg inn i Råde Arbeiderparti i 1952. Mange unge 
var politisk bevisst på den tiden og ville være med på å gjenreise 
Norge. En kan vel si at vi var samfunnsengasjerte, et engasjement 
som har fulgt meg i alle år senere. Vi ble tatt godt imot av de eldre 
i partiet og fikk oppgaver å jobbe med.

– Du kom til Tyskland som student bare ti år etter at den annen 
verdenskrig var slutt. Hvordan så det ut?
– Fra 1955 var jeg student ved den  tekniske høyskolen i Karls-
ruhe. Tyskland var fortsatt sterkt krigspreget, men oppryddingen 
hadde kommet et godt stykke. De sønderbombede bygningene var 
revet og brukt som fyllmasse utenfor byens sentrum. Industrien 
begynte å komme på fote, og vi hadde det bra under studietiden. 
Jeg var med og startet studentorganisasjonen ANSA og satt som 
representant for studentene i Karlsruhe. I 1961 dro jeg hjem som 
ferdig sivilingeniør.

– Etter at kona og jeg kom tilbake fra Tyskland, bosatte vi 
oss i Rolvsøy hvor jeg ble innvalgt i kommunestyret. Samtidig 
ble jeg distriktsleder for AUF i Østfold og medlem av AUFs sen-
tralstyre. I den forbindelse deltok jeg på mange møter og sam-
linger og ble godt kjent med atskillige av dem som etter hvert 
ble framtredende i Arbeiderpartiet. Etter hvert kom jeg også 
inn i fylkestinget.

LEDET STORE BYGGEPROSJEKTER
– Min første arbeidsplass som ingeniør var Plan og Bygg A/S i 
Moss, og min første store oppgave var som teknisk byggeleder ved 
reisingen av den nye yrkesskolen i Halden. Få år etterpå fikk jeg 
en tilsvarende oppgave da Haldens nye bybru skulle bygges. Det 
ble atskillige turer til Halden i disse årene.

– I 1965 ble jeg ansatt i Moss kommune hvor jeg først var avdel-
ingsingeniør og så overingeniør fram til 1974. Så ville tilfeldighet-
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ene at jeg ble direktør ved Sarpsborg sykehus, og der var jeg fram 
til 1980 da jeg ble teknisk sjef i Moss kommune. Her arbeidet jeg 
til jeg gikk av med pensjon i 1999. Mye av denne perioden var jeg 
medlem av Østfold fylkes faste byggekomité for helsebygg. Helse-
vesenet ble kraftig utbygd på 1970- og 80-tallet, og det var prak-
tisk at komiteen fikk fungere over en lengre periode. Blant annet 
var jeg byggeleder da Moss sykehus ble reist.

– 29 år gammel ble du i 1963 medlem av elektrisitetsnemnda i 
Østfold sammen med langt eldre karer? 
– Det var en fin oppgave å få. Jeg husker at de eldre karene i 
fylkestinget mente at jeg som ung ingeniør kunne passe godt i 
elektrisitetsnemnda, og slik ble det. Den gangen var Rolf Bjarnar 
elektrisitetskonsulent ved fylkesmannens administrasjon i Moss, 
men fagområdet hadde ikke særlig høy status. Både Østfold og lan-
det for øvrig befant seg i en mangelsituasjon som måtte avhjelp es. 
Kraftutbygging ble sett på som en viktig samfunnsoppgave, og 
gradvis ble interessen større også i Østfold. Jeg hadde et veldig 
godt samarbeid med Odd Fladstad som var ordfører i Rakkestad.

BEHOV FOR SAMLING AV ELVERKENE
– Når ble du overbevist om at de mange små elverkene i Østfold 
burde samles til ett stort interkommunalt elverk? 
– Det avgjørende tror jeg var signalene fra sentralt hold om at 
organiseringen av kraftforsyningen ute i distriktene måtte styrkes. 
Dette skulle skje ved å etablere vertikalt integrerte selskaper for et 
større geografisk område. Mange av de lokale elverkene var små 
og manglet både kompetanse og ressurser, så det lå godt til rette 
for en samling av kreftene. Et slikt selskap skulle også ha som opp-
gave å sikre krafttilgangen til distriktet eller fylket.

For å styrke arbeidet med elforsyningen besluttet fylkestinget 
i 1972 at det skulle etableres et eget selskap som skulle organi-
sere elforsyningen i Østfold. I tillegg til å administrere Borgund 
Kraftverk, som var under bygging, skulle dette fylkesverket inngå 
avtaler med kraftleverandører om leveranser til de kommunale 
elverkene. Østfold Kraftforsyning ble en realitet fra 1. januar 1974, 
og Nils Bjørnebekk kom inn i styret. Formann de første årene var 
Ragnvald Gundersen, ordfører i Fredrikstad. I 1976 tok Bjørne-

Nils Bjørnebekk var styre-
leder gjennom mange år.
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bekk over og ledet styrearbeidet fram til 1980 da han tok en pause, 
før han kom inn igjen i 1984.

«BJØRNEBEKKUTVALGET» VIKTIG
Dette utvalget ble opprettet i 1977 etter initiativ fra Norske Kom-
muners Sentralforbund i Østfold. Også der ønsket man at det 
skjedde noe i elverkssektoren. Flere av elverkssjefene i Østfold 
var med i utvalget som avga sin innstilling i 1980. Blant disse var 
Arnt Fr. Jensen fra Halden og Storm Bakke fra Fredrikstad, for-
uten representanter for de mindre elverkene. 

– «Bjørnebekkutvalget» kom fram til at det skulle opprettes 
fem regioner – en region rundt hver av de fire byene og en sam-
let region for Indre Østfold. Innstillingen var enstemmig, men et 
mindretall på tre, hvorav jeg var den ene, var av den oppfatning 
at ett vertikalt integrert elverk med både engrossalg og distribu-
sjon ville være det beste. 

Bjørnebekkutvalgets innstilling fra 1980 ble ikke fulgt opp, men 
den beredte grunnen for en omorganisering av elverkssektor en i 
Østfold. Det videre arbeidet skulle gjøres ad politisk vei, og fra 
1984 og framover var en prosess i gang.

BLE ET LANGT LERRET Å BLEKE
– Prosessen med å samle Østfold til ett elverksrike tok lang tid, 
og møteantallet var nærmest uendelig. Som regel var det Sven O. 
Ambjørnrud og jeg som reiste rundt, og vi var godt forberedt til 
møtene. Sven hadde full oversikt over alle spørsmål som kunne 
komme på bane og ga avklarende svar. Begge syntes vi det gikk 
for langsomt, men hadde vi sagt A måtte vi også si B!

I denne perioden slo flere av elverkene i Østfold seg sammen 
regionalt og beredte grunnen for en videre sammenslutning. Både 
i Sarpsborg, Moss og Halden ble det etablert regionale enheter, 
noe Fredrikstad hadde fått til alt i 1964. 

– Først 19. mai 1988 ble Østfold Energiverk A/S stiftet. Tvilte du 
underveis på at det skulle lykkes?
– Jeg tror ikke det. Arbeidet i Østfold ble sterkt backet opp både 
av NVE og andre sentrale myndigheter, så vi følte at vi kom sta-
dig nærmere målet. 
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I 1987 ble det utarbeidet en intensjonsavtale om sammenslut-
ning av elverkene som ble forelagt alle kommunene. Samtlige slut-
tet seg til innholdet i avtalen, og nå så det ut til at de viktigste 
hindringene var ryddet av veien.

– Det var en stor dag da Østfold Energiverk kunne stiftes 19. 
mai 1988. Østfold Kraftforsyning gikk inn med sin kraftproduk-
sjon i Lærdal, en bærebjelke i det nye selskapet. Østfold fylkes-
kommune fikk 25 prosent av aksjene mens kommunene beholdt 
75 prosent. Nå ventet vi på at kommunene skulle slutte seg til. 
Det gjorde de fleste i de påfølgende årene, men ikke alle, dessverre.

Fra 25-årsjubileet i Borgund 
i 1999. Nils Bjørnebekk 
sammen med selskapets 
mangeårige juridiske 
rådgiver, høyesteretts advokat 
Bjørn Dalan.
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– Var det en personlig skuffelse at seks kommuner ble stående 
utenfor?
– På den ene side følte jeg skuffelse, for det var jo et felles elverk 
for hele Østfold vi hadde jobbet for. På den annen side tenkte jeg at 
vi hadde gjort det som sto i vår makt for å få alle med. Så jeg tok 
til etterretning at det ble som det ble. Østfold Energiverk var uan-
sett et solid selskap med en betydelig egenproduksjon og 84 000 
kunder, så fundamentet var solid nok.

STYRELEDER GJENNOM 20 ÅR
– Du var styreleder i Østfold Kraftforsyning, Østfold Energiverk 
og Østfold Energi det meste av perioden 1978–2002. Kan du 
nevne noen av høydepunktene du var med på?
– Samlingen om og etableringen av Østfold Energiverk i 1988 var 
vel høydepunktet. Etter det gikk litt av lufta ut av meg og jeg priori-
terte andre oppgaver. Da Egil Arntsen tiltrådte som administrer ende 
direktør i 1995, fikk jeg en ny giv. Jeg kjente Arntsen fra før, visste 
om hans gode lederegenskaper, og nå skulle selskapet forberedes for 

konkurranse. De seks regionene skulle omdannes 
og veien videre stakes ut. Det høres liketil ut, men 
det var en stor oppgave for alle i selskap et. Styret 
medvirket så godt vi kunne ved å støtte den dag-
lige ledelsen og fatte nødvendige vedtak. 

– Etter å ha samlet Østfold til ett rike og fått eta-
blert Østfold Energiverk var du med på vedtakene 
som la til rette for å dele opp selskapet. Hvordan 
ser du på dette i dag? 
– I hele denne prosessen var vi opptatt av å  ivareta 
eiernes verdier. Det lyktes vi med, og avtalen med 
Sydkraft om salg av datterselskapene innbrakte 
omkring 1,8 milliarder kroner. Vi forsto at vi 
befant oss i en overbudsperiode og tenkte vel at 
prisene kunne bli lavere hvis vi ikke handlet. Vår 
avtale var den beste som ble gjort i Energi-Norge 
og sørget for at store verdier ble igjen på eiernes 
hender. Både disse milliardene og enda flere er til-
ført eierne i form av store, årvisse utbytter.

Styreleder Nils Bjørnebekk 
spretter kaka ved 100-års-
jubileet i 2000.
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– En litt trist følge av oppsplitting av virksomheten og salg av 
datterselskaper er at den lokale tilhørigheten til Østfold Energi er 
gått tapt, blant annet ved at mange arbeidsplasser rundt om i fyl-
ket nå er plassert andre steder. Det var prisen som måtte betales.

– Kunne Østfold Energi ha fortsatt som et regionalt selskap og 
vært en utviklingsfaktor i Østfold?
– Alt er mulig, og jeg tror Østfold Energi fortsatt kunne ha vært 
en aktør i norsk kraftforsyning. Men en ganske liten aktør i for-
hold til andre regionale selskaper som Skagerak, BKK og Eidsiva. 
Vi hadde stått oppe i mange diskusjoner som vi ikke hadde klart 
å prege. Ved å velge som vi gjorde, har virksomhetene vi solgte, 
blitt en del av større enheter. Hafslund eier og drifter i dag Øst-
fold Energis flotte nett, og kvaliteten på strømleveransen er som 
den skal være.

ENERGILOVEN LØFTET NÆRINGEN
– Hva vil du i dag si om energiloven?
– Energiloven var på sin plass. Et hovedmål med loven var å 
utnytte ressursene i energisektoren mer effektivt ved å legge til 
rette for konkurranse. Det lyktes man med. Reguleringen av nett-
selskapene ser også ut til å være vellykket. Nettkvaliteten er bedre 
enn noen gang, til tross for at det jobber langt færre i bransjen 
enn tidligere. 

– Hva tror du om framtidige strømpriser?
– Strømprisen må opp, og det tror jeg kommer til å skje. Norge har 
omtrent 100 prosent fornybar kraftproduksjon, og den vil få en 
høyere verdi i framtida. Det er klare tegn på at EU skjerper krav-
ene overfor kullkraft- og kjernekraftprodusenter, og mye produk-
sjon blir etter hvert faset ut. Prinsippet om at de som forurenser, 
må betale for det, slår omsider gjennom. Da vil prisene stige, til 
glede for dem som har investert i fornybar energi.

– Du har hatt tillitsverv i en rekke organisasjoner. Hva har vært 
drivkraften bak disse?
– Mitt mangeårige virke innenfor kraftsektoren får vi skrive på 
kontoen for «samfunnsengasjement». Jeg har også vært aktiv i KS 
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i perioder. Disse vervene la beslag på mye tid, men det ble også 
resultater av arbeidet. Etterpå har jeg vært med i styrer og komi-
teer ved Moss by- og industrimuseum, i kunstforeningen, histo-
rielaget og andre steder. Jeg har interesser i den retningen og er 
opptatt av lokalsamfunnets ve og vel. Det får jeg utløp for i sam-
spill med andre.

– Kan du nevne noen du har satt særlig pris på i ditt virke innen-
for elsektoren i Østfold?
– Det må være Sven O. Ambjørnrud og Egil Arntsen. Sven og jeg 
samarbeidet tett om å få til Østfold Energiverk på 1970- og 80-tal-
let. Vi trakk godt sammen og utfylte hverandre. Da Egil begynte i 
Østfold Energi igjen etter å ha vært i utlandet i flere år, fikk jeg ny 
inspirasjon. Begge disse var fremragende fagfolk. Det samme må 
sies om Arnt Fr. Jensen som var elverkssjef i Halden. Han ble ofte 
benyttet av elektrisitetsnemnda og senere Østfold Kraftforsyning 
når det skulle utredes og forhandles.

Styreleder Nils Bjørnebekk 
takker av de ansattes 
representanter etter general-
forsamlingen i 1998. Fra 
venstre Kjell Nilsen, Gunnar 
Vee, Per Sandmæl og Odd 
Kristiansen.



| 25

Noen ruver mer enn andre i Østfold Energis historie. To sentrale skikkelser omtales på de 
følg ende sidene – Sven O. Ambjørnrud, den første direktøren i Østfold Kraftforsyning, og kraft-
verksjefen i Borgund, Arnt Tallaksen Romundstad. Han var med under byggingen av Borgund 
Kraftverk i perioden 1973–1974 og ble fra 1983 sjefingeniør og daglig leder for kraftverket. 

Begge må sies å ha gjort en innsats langt utover det vanlige i selskapets tjeneste. Sven O. 
Ambjørnrud avsluttet sitt virke i 1997, mens Arnt Tallaksen Romundstad pensjonerte seg i 
1998. Les mer om de to på de følgende sidene.

Sven og Arnt legendariske 
skikkelser i Østfold Energi

Arnt Tallaksen Romundstad t.v. og Sven O. Ambjørnrud samarbeidet godt gjennom mange år. 
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SVEN O. AMBJØRNRUD 
var en sylskarp ingeniør

Sven O. Ambjørnrud er en mann det står respekt av. Både under 
hans 20 år i NVE, Samkjøringen og Statkraftverkene og senere i 
selskapet som ble til Østfold Energi, var han en nøkkelperson som 
det i ettertid bare uttales godord om. Han var en skarp ingeniør 
og god strateg med evnen til å tenke langsiktig. 

Da han pensjonerte seg i 1997, sa styreleder Nils Bjørnebekk 
blant annet: – Svens store styrke er hans analytiske evner, 
det å kunne tenke langsiktig; dessuten hans sterke lojalitet 

til selskapet og styret. 
Sven O. Ambjørnrud (1931– ) var ikke snakkesalig og stilte store 

krav til kvaliteten på det han uttrykte. I diskusjoner kunne han 
derfor være taus, inntil han skar gjennom med slående argument-
 er. Han var en mester i å formulere seg skriftlig, og flere av hans 
medarbeidere gir uttrykk for at de lærte av og tok etter måten 
Ambjørnrud skrev utredninger og styresaker på.

TIL ØSTFOLD KRAFTFORSYNING I 1975
Da Østfold Kraftforsyning skulle ansatte elsjef i 1975, fikk Sven 
O. Ambjørnrud jobben. Kontoret lå den gangen i Moss, og avstan-
den fra gården hans i Hobøl var ikke lang. Tidligere hadde han i 
mange år hatt Oslo som arbeidssted. Østfold Kraftforsyning var 
en beskjed  en organisasjon ettersom det bare var én ansatt fra før, 
nemlig ingeniøren Øivind Utne. Nærmeste overordnede for elsjef en 
var fylkesmann Jacob Modalsli.

Sven O. Ambjørnruds fremste oppgave i Østfold Kraftforsyn-
ing var å arbeide for økt engasjement og større kunnskap om 
elsektoren i Østfold fylke samt å skaffe kraft til forbrukerne på 
gunstige vilkår. Sentrale myndigheter ønsket at fylkene skulle 
ta ansvar for egen kraftoppdekking. Private selskaper fikk ikke 

Sven O. Ambjørnrud ble 
den første direktør i Østfold 
Kraftforsyning.
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konsesjon på fallrettigheter og utbyggingstillatelse uten hjem-
fallsrett til staten. 

Hafslund hadde stått for byggingen av Borgund Kraftverk for 
Østfold fylkes regning. Gradvis overtok Østfold Kraftforsyning 
den økonomiske og tekniske driften, helt i tråd med planen Sven 
O. Ambjørnrud hadde lagt for selskapet. Borgund-anleggene er og 
blir Østfold Energis største aktivum.

ARBEIDET FOR EN SAMMENSLUTNING
Selv om samlingstanken ikke var særlig godt fundert i kommunene, 
ville myndighetene med NVE i spissen at kraftforsyningen i Norge 
skulle samles i ca. 20 fylkesdekkende elverk. Østfold Kraftforsyn-
ing var tiltenkt denne rollen i Østfold. Sammen med styre leder Nils 
Bjørnebekk drev Sven O. Ambjørnrud en årelang kampanje med 
dette som mål. Den omfattet aktiviteter overfor politiske organer 
foruten et stort antall møter med ordførere, rådmenn og andre som 
hadde betydning for samlingen av fylkets elforsyning.

Sven O. Ambjørnrud og 
Øivind Utne under en 
befaring med fylkestinget 
i Lærdal i 1975.
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Det såkalte «Bjørnebekkutvalget» utredet midt på 80-tallet ulike 
sider ved en sammenslutning av elverkene, og konklusjonen var at 
dette ville være samfunnsøkonomisk gunstig. Grunnlaget var lagt, 
men det skulle gå flere år før sammenslutningen ble gjennomført. 
Den skjedde i 1991–92. Skepsisen i enkelte kommuner var imid-
lertid stor, og det endte som kjent med at fem kommuner ble stå-
ende utenfor.

– Det var en stor skuffelse, men jeg tror at innbyggerne i de kom-
munene som lot sine elverk gå inn i Østfold Energi, er tjent med 
det, sa Sven O. Ambjørnrud da han senere ble spurt om dette.

LEDER FOR ENERGIDIVISJONEN
I forbindelse med omorganisering av Østfold Energi trådte Sven 
O. Ambjørnrud i 1992 til side og ble direktør i Energidivisjonen 
som var selskapets pengemaskin. Etter en ny runde med endringer 
ble Ambjørnrud leder for Kraftdivisjonen, en funksjon han hadde 
fram 31. desember 1996 da han gikk over i en rådgiverstilling. 13. 
juni 1997 stengte han døra til kontoret sitt for siste gang. 

Da han gikk av, ble han mye ros til del, ikke minst fra dem han 
hadde jobbet tett sammen med. Egil Arntsen, daværende direk-
tør i Østfold Energi, hadde hatt Ambjørnrud som overordnet på 
1980-tallet. Han ga følgende karakteristikk av sin tidligere sjef: 

Sven O. Ambjørnrud i 
midten og Egil Arntsen t.h. 
i samtale med styremedlem 

Amund Krog fra Marker.
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– Du har mer enn noen annen stått for kvalitet, soliditet og inte-
gritet. Din rolle kan ikke overvurderes, sa Arntsen.

Øivind Utne, som hadde vært Ambjørnruds første kollega i 
Østfold Kraftforsyning, hadde følgende karakteristikk: – Du har 
vært rakrygget og hederlig, har stått for kontinuitet og ryddighet. 
Hadde vi hatt en fair play-pokal, ville du ha vært en selvskreven 
vinner, mente Utne.

Nils Lysne, Borgund-ansatt og vassdragsteknisk ansvarlig, hil-
ste fra kollegene i vest: – Vi har satt overmåte stor pris på deg for 
din personlige integritet, grundighet og faglige dyktighet. Takk for 
din innsats for oss i Borgund, sa Nils Lysne.

Også Olav Lund, administrerende direktør i Hafslund, hadde 
rosende ord til sin tidligere motpart under mange forhandlinger: 
– En veldig dyktig fagmann som nøt stor respekt i hele bransjen. 
Selv om vi hadde ulike forretningsmessige interesser, klarte vi all-
tid å finne løsninger på en fornuftig måte.

Sven O. Ambjørnrud, den 
første direktør i Østfold 
Kraftforsyning, pensjonerte 
seg i 1997 etter mange år i 
energiforsyningens tjeneste.
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Arnt Tallaksen Romundstad er en legende i Østfold Energi. Alle 
som begynner i selskapet, får snart høre om den dynamiske og 
dyktige sjefingeniøren som gjennom 25 år levde og åndet for Bor-
gund Kraftverk. Han representerte Østfold Energi i lokalmiljøet 
og hadde verv i foreninger, nemnder og råd.

A rnt Tallaksen Romundstads (1937–2013) virke i Borgund 
startet til og med før Østfold Kraftforsyning var kommet i 
gang. Han ble ansatt i Hafslund i 1973 og deltok i prosjekt- 

og koordineringsarbeidet under byggingen av Borgund Kraftverk. 
Kraftverket ble satt i drift i 1974. Året etter overtok Østfold Kraft-
forsyning arbeidsgiveransvaret for de Borgund-ansatte, og i 1983 
overlot Hafslund også driftsansvaret til Østfold Kraftforsyning.

LEDET KRAFTUTBYGGINGER
Da Stuvane kraftstasjon, den nederste i Lærdalselva, skulle bygges, 
fikk Arnt Tallaksen Romundstad prosjektlederansvar for denne. 
Det var en komplisert utbygging, og hensynet til laksestammen i 
Lærdakselva har bestandig gitt utfordringer. Under hans ledelse 
gikk byggingen av Stuvane helt etter programmet. Økonomisk ble 
den også en suksess ettersom stasjonen kunne ferdigstilles flere 
titalls millioner kroner rimeligere enn antatt.

Senere hadde Romundstad ansvaret for bygging av fire små-
kraftverk i Rakkestadelva. Han var i mange år vassdragsteknisk 
ansvarlig og gjennomførte grundige inspeksjoner av kraftstasjon er 
og rørgater. 

Ved utbyggingen av kraftverket Nyset-Steggje i Årdal, nabodal-
føret til Lærdal, var Romundstad medlem av byggekomiteen og 
fungerte som forretningsfører for kraftverket i perioden 1982–93. 
Det var avtalt at Østfold Energi og Akershus Energi skulle kjøpe 

ARNT TALLAKSEN ROMUNDSTAD 
en fremragende kraftverksjef

Motstående side:
Arnt Tallaksen Romundstad 
var med på Lærdal-
utbyggingen og ble sjef for 
Østfold Energis aktiviteter 
i Sogn og Fjordane. Her 
dukker han fram etter å ha 
inspisert turbinene i Ørje 
kraftstasjon.
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kraften fra dette verket, og da var det naturlig at «vår mann» satt 
sentralt til i prosjektet. I dag eier Østfold Energi hele Nyset-Steg-
gje Kraftverk.

KONTANT OG RETTFERDIG
Det første møtene med Arnt Tallaksen Romundstad kunne gi 
inntrykk av at han var røff i omgangstonen, men det var bare 
en væremåte. Overfor ansatte og kolleger var han hjelpsom og 
omsorgsfull, og han verdsatte orden og lojalitet. 

Østfold Energi overtar 
driftsentralen for Borgund 
fra Hafslund 1. januar 
1995. F.v. Arnt Tallaksen 
Romundstad, Tore 
Ludvigsen og Olav Lund, 
begge fra Hafslund.
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Ved fratredelsen skrøt 
han av de ansatte og tak-
ket for innsatsen: – Det 
har vært en utfordrende 
og interessant tid med mye 
arbeid. Dette er ikke noe 
enmannsverk, og de ansatte 
har vist stå-på-humør og 
vilje til å ta ekstra tak når 
det var nødvendig. Det var 
en fin tid i et godt miljø i 
Borgund, mente han.

Romundstad hadde stor 
kunnskap om anleggene 
han var satt til å drive, ikke 
minst som han hadde vært 
med på både prosjektering og bygging. Han fulgte gjennomføring-
 en av byggeprosjektene på nært hold, klatret i tunnelene som ei 
fjellgeit og var opptatt av detaljene. 

AKTIV I LOKALSAMFUNNET
Egentlig hadde han sjelden fri ettersom Borgund Kraftverk krevde 
mye av staben, men Romundstad fikk likevel tid til mye. Han enga-
sjerte seg i lokalpolitikken og satt i kommunestyre, formannskap 
og bygningsråd for Høyre. I Lærdal Idrettslag påtok han seg verv 
og fulgte opp barna sine. Han var med i det lokale bank styret og 
i laksetrapputvalget i Lærdal som var nedsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning og hadde laksebestanden i Lærdalselva som høy-
este prioritet.

Da planene om et villakssenter i Lærdalsøyri ble lansert, kom 
Arnt Tallaksen Romundstad med i idegruppen som skulle bearbeide 
forslagene. Resultatet ble det flotte Norsk Villakssenter som kong 
Harald kunne innvie med stor festivitas i 1997. 

Arnt Tallaksen Romundstad var fra Laget, midtveis mellom 
Risør og Tvedestrand. Her hadde han og kona Bodil bygd seg hus 
i 1975 før de flyttet til Lærdal. Det ble gjennom mange år benyttet 
som feriehus, inntil Arnt og Bodil sluttet i Østfold Energi og pen-
sjonerte seg i 1998. Da flyttet de tilbake til Laget.

Arnt Tallaksen Romundstad 
ivret for etableringen av 
Norsk Villakssenter i Lærdal 
hvor Østfold Energi ble en 
viktig bidragsyter.
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– Du vet vel at Borgund 
er selve juvelen i kronen?
Borgund Kraftverk er Østfold Energis første og største kraftverk. Det ble satt i 
drift i 1974 og vekker assosiasjoner om ren, fornybar energi, høy kvalitet og store 
verdier. I alle år siden har kraftverket gått som en klokke, produsert milliarder av 
kilowattimer og velsignet eierne med lys og varme og god avkastning. 
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A lle verdier som skapes ved de flotte energianleggene i Lærdal, 
kommer innbyggerne i Østfold og Lærdal til gode. Verts-
kommunen får utbytte blant annet i form av eiendomsskatt, 

konsesjonskraft og sikre arbeidsplasser, og eierkommunene i Øst-
fold mottar aksjeutbytte år etter år.

– VÅRT STØRSTE AKTIVUM
Kraftverksjefen i Borgund, Arnt Tallaksen Romundstad, hadde 
glimt i øyet og kunne spøke med det meste. Men ikke med Bor-

gund Kraftverk. Da forfatteren av denne 
boka kom på sitt første besøk til Lærdal 
våren 1996 som nyansatt informasjons-
sjef, ble han tatt imot av Romundstad. 
Nokså snart spurte denne: – Du vet vel 
at Borgund Kraftverk er vårt største 
aktivum, selve juvel en i kronen? 

Spørsmålet var ledende og svaret 
opplagt. Dermed kom det seg at infor-
masjonssjefen senere alltid hadde et 
godt forhold til sjef en i Borgund.

Historien om Borgund Kraftverks 
tilblivelse er velkjent, og den er også 
omtalt i bokform. Ved 25-årsjubileet i 
1999 skrev Kåre Hovland jubileums-
bok med tittelen «Frå vatn til watt». 
Den forteller om mange års ørken-
vandring før byggingen av kraftverk et 
endelig kom i gang i 1971. I løpet av 
1974 kunne både Borgund og Ølju-
sjøen kraftstasjoner sende strømmen ut 
på nettet. I 1988 ble så Stuvane kraftsta-
sjon ferdig, et anlegg som etter avtalen 
ble levert tilbake til Lærdal kommune 
i 2013.

UTROLIG SOLID OG HOLDBART
I våre dager brukes ordet «utrolig» 
både sent og tidlig. Nesten alt er enten 

Fylkesordfører Oddvar Olsen foretar den høytidelige 
åpningen av Borgund Kraftverk 29. mai 1975.

Veteraner fra den opprinnelige Borgund-staben avbildet i 
1994. Fra venstre Per Stadheim (ansatt fra 17.6.1974), Ola 
Offerdal (ansatt fra 1.3.1974), Arnt Tallaksen Romundstad 
(ansatt fra 1.2.1973) og Harald Gram (ansatt fra 1.3.1974).
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«fantastisk» eller «utrolig». Når det gjelder kvaliteten Borgund 
Kraftverk ble bygd med og maskineriets holdbarhet, er det bare 
«utrolig» som er dekkende. Kraftverket gikk som en klokke år 
etter år. Anleggene ble vedlikeholdt med kjærlighet og påpasse-
lighet av mannskapene, og det har bestandig vært en æressak å 
opprettholde høy tilgjengelighet. Borgund Kraftverk har vært og 
er blant de beste.

Men så begynte det å knirke i maskineriet. Etter å ha produ-
sert milliarder av kilowattimer og levert hundrevis av millioner 
kroner til eierne, måtte det elektriske anlegget etter 32 år gjen-
nomgå en omfattende overhaling. Under en inspeksjon i septem-
ber 2005 ble det påvist glimskader på statorviklingene. Rotor og 
stator utgjør til sammen generatoren, og statoren omgir rotoren. 
Ledelsen bestemte etter kort tid å overhale aggregat 2 med redu-
sert produksjonskapasitet som følge. Det lå i kortene at aggregat 1 
skulle overhales i neste omgang.

De ansatte ved Borgund Kraftverk i 1999. Fra venstre Steingrim Bogason, Einar Grov, Harry Haugen, Arvid Brøyn, 
Jorunn Haugen, Torstein Sprakehaug, Dagfinn Tufte, Gunvor L. Breistøl, Vidar Gram, Finn Gram, Øyvind Riis, 
Gunnar Henriksen, Per Stadheim, Nils Lysne og Edwin Hauge.
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STORE PROSJEKTER, TUNGE LØFT
Hver av rotorene veier 170 tonn, og så tunge 
løft var ikke gjennomført i stasjonen siden 1973. 
Tåleevnen til gulvet og traverskranen måtte veri-
fiseres før arbeidene kunne settes i gang. I løpet 
av høsten 2006 ble generatoren i aggregat 2 
overhalt og satt i stand, og året etter sto aggre-
gat 1 for tur.

«Vanntap» er et bannord i kraftkretser, 
også i Borgund. Hele staben jobbet knallhardt 
under gjennomføringen av de to prosjektene, 
som kunne gjennomføres i løpet av åtte uker, 
helt uten vanntap. Det bidro til at budsjettet 
for overhalingene ble overholdt. Samme år ble 
det ene av to turbinhjul i Borgund skiftet, med 
betydelig forbedret effekt og virkningsgrad som 
følge; den beste i Norge på dette tidspunkt.

KOSTBAR DAMREHABILITERING
I 2007 var det tid for å revurdere dammene i 
Lærdal. Dette skal gjøres hvert femtende år og 
er en løpende prosess. NVE hadde kommet med 
nye damforskrifter, og nå måtte dammene brin-
ges opp til standarden de nye forskriftene fore-
skrev. Det sto fra starten av klart at dette ville bli 
komplisert, tidkrevende og svært kostbart. Van-
skelig tilgjengelighet til dammene var en begren-
sende faktor, og i tillegg kom problemstillinger 
som kort sommersesong, dårlig steinkvalitet, 
presset entreprenørkapasitet og strenge mil-
jøkrav under gjennomføringen av prosjektene. 

Prognosen i 2007 tilsa at arbeidene kunne 
være avsluttet i 2016 innenfor en kostnads-
ramme på ca. 150 millioner kroner. Det skulle, 
til tross for at man tok godt i, vise seg å være 

Maskinist Harald Offerdal på 
jobb i Borgund Kraftverk i 1999.
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for snaut. Innen alle arbeider er fullført, vil kostnadene i løpende 
kroner ha nådd en kvart milliard.

DYKTIG LOKAL ENTREPRENØR
År for år stablet gravemaskiner store steinblokker og forsterket både 
luft- og vannsiden på dammene. Det startet med Dam Øljusjøen i 
2008 og fortsatte de påfølgende årene med Dam Vassetvatn, Dam 
Sulevatn, Dam Store Juklevatn, Dam Vesle Juklevatn og Dam Kve-
votni. Når vannsiden av dammene skal rehabiliteres, må magasinet 
tappes helt ned. I samband med dette blir det skiftet bunntappeluker.

Det er den lokale entreprenøren Oskar Brugrand AS som har 
stått for gjennomføringen av alle prosjektene etter å ha vunnet 
anbudskonkurransene. Samarbeidsforholdene har vært gode, og 
de store prosjektene har gitt entreprenøren økt kompetanse og 
jevn og god sysselsetting over en tiårsperiode.

Selv med ovennevnte prosjekter bak seg, er ikke Østfold Energi 
ferdig med all damrehabiliteringen. Bunntappeluker på Øljusjøen, 
Vassetvatn og Eldrevatn gjenstår liksom vannsiden på Dam Ølju-
sjøen og Dam Vassetvatn. 

OGSÅ NYSET-STEGGJE KRAFT
Dette kapittelet handler først og fremst om Borgund Kraftverk 
– ifølge kraftverksjef Romundstad «selve juvelen i kronen», som 
engelskmennene sa om India. Men også Nyset-Steggje Kraft i 
nabodalføret Årdal er en juvel. Etter kjøpet av resterende 50 pro-
sent ble Østfold Energi eneeier fra 2000. Også dette kraftverket 
har gjennomgått en rekke oppgraderinger gjennom årene, både 
dammene og de tekniske anleggene.

Revurderingen av dammene tilhørende Nyset-Steggje Kraft med-
førte at Dam Fossdal ble bygd om i 2018, og Dam Berdalsvatn fikk 
forlenget flomløp i 2019. Også på Dam Riskallvatn kommer det 
forlenget flomløp, arbeider som er planlagt gjennomført i 2021–
22. Da er Nyset-Steggje Kraft ferdig i denne omgang.

I MEGET BRA TEKNISK STAND
Ovennevnte prosjekter er bare noen av de mange som har vært 
gjennomført. Det fører naturligvis for langt å gå i detalj om alle, 
men noen av de større kan nevnes.

Steingrim Bogason

Gunnstein Voldum

Edwin Hauge
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Plastringen av Dam 
Øljusjøen er i full gang. 
Store gravemaskiner stabler 
steinblokker på dammens 
luftside.

Dagfinn Bentås har hatt 
ansvaret for den store 
damrehabiliteringen det 
seneste tiåret.
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I 2008 ble Øljusjøen pumpekraftstasjon overhalt 34 år etter at 
den var satt i drift. Oppgraderingen omfattet generatoren foru-
ten at turbinhjulet ble skiftet. Prislappen var 37,5 millioner kro-
ner. I perioden 2010–13 ble kontrollanlegget i Borgund skiftet ut 
– prislapp 33,7 millioner kroner. 

I 2011 ble den 1 150 meter lange trykksjakten til Borgund Kraft-
verk rengjort, sandblåst og malt. Det var første gang siden starten 
i 1974 at dette ble gjort. Prosjektet var krevende og omfattende, 
men ble gjennomført på en god måte. Kostnadene beløp seg til 
11,5 millioner kroner. Samtidig ble nåleservoene og kuleventilen 
på aggregat 2 rehabilitert.

I 2012–14 var det Øljusjøens tur til å få på plass nytt kontroll-
anlegg. I tillegg ble også det elektriske anlegget og nytt kontroll-
bygg med nødstrømsaggregat fullført. Samlede investeringer beløp 
seg til 30 millioner kroner.

Overhaling av aggregat 2 
i Borgund Kraftverk etter 
generatorhavariet i 2014.
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Aggregat 2 i Borgund, som var blitt overhalt i 2006, ble i 2014 
rammet av havari etter en dellederkortslutning. Mannskapene 
måtte ta seg inn i stasjonen iført røykdykkerutstyr, og det var en 
dramatisk opplevelse. Havariet medførte produksjonsstans i åtte 
måneder før aggregatet kunne settes i drift igjen i mars 2015. 
Reparasjonen kostet totalt 22 millioner kroner.

I tillegg til ovennevnte kommer et utall prosjekter som omfat-
ter revisjoner av kuleventiler og nåleservoer, utskifting av turbin-
regulatorer og generatorbrytere, overhaling av pumper, utskifting 
av fjernkontroll og kjølere og mye, mye annet som bare fagfolk-
ene forstår seg på.

I runde vendinger kan man si at Østfold Energis kraftverk nå 
er kraftig fornyet. Arbeidene har pågått over en 15-årsperiode 
og kostet store beløp. Teknisk framstår anleggene i meget god 
stand, produksjonen er økt og tilgjengeligheten høy. Det gjelder 

Gard Egil Guttulsrød 
utfører tilsyn med kontroll- 
og styringssystemet for 
aggregatene i Borgund 
Kraftverk.
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for øvrig alle selskapets energianlegg, i Sogn og Fjordane, Nord-
land og Østfold.

ANTALL ANSATTE STABILT
Fra starten var det 15 ansatte ved Borgund Kraftverk.  Antallet 
holdt seg stabilt i årevis ettersom oppgavene var omtrent de 
samme fra år til år. Etter hvert kom det flere anlegg til, og det ble 
travle dager for mannskapene. Bemanningen ble styrket både på 
 ingen iør- og operatørsiden og har ligget omkring 20. Kraftverket 
er en viktig bedrift i Lærdal kommune og tilbyr interessante opp-
gaver for ingeniører og faglært elektropersonell. 
Gjennom årene har følgende vært kraftverksjef: 
• Arnt Tallaksen Romundstad (1974–98)
• Gunnar Henriksen (1998–2002)
• Bjørn Røvik (2002–19)
• Magne Netland (2019– )

Magne Netland er fra 2019 
ny kraftverksjef i Borgund.
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Borgund og Halden vurderte elbil i 1993
I 2019 er elbiler en stor slager, og bilkjøpere står på venteliste for å få tak i en. Interes-
sen for elektriske biler ble tidlig vakt i Østfold Energiverk. Det hang sammen med at 
selskapet var leverandør av elektrisk kraft. Dessuten var regionsjefen i Halden, Made-
leine Cato, opptatt av miljøspørsmål og leder av elbilkomiteen i Norges Energiverk-
forbund. Allerede i 1993 ble det derfor bestemt at selskapet skulle gå til anskaffelse av 
elbiler, to til Halden og en til Borgund Kraftverk.

Så ble det ikke noe bilkjøp i denne omgangen. Det skyldtes rett og slett at elbilene 
som var på markedet, ikke holdt mål. Sjefi ngeniør Arnt Tallaksen Romundstad og Vidar 

Gram reiste til Sandefjord 
for å prøve elbil med tanke 
på å bruke den i kraftsta-
sjonen i Borgund. Den 
gangen var det ikke kom-
met regenerering, det vil si 
at bilen lager strøm med 
motorbremsen. Da tok de 
ikke sjansen på å bruke en 
slik bil ned den bratte bak-
ken til kraftstasjonen med 
bare hjulbremser.

Heller ikke i Halden kom 
det elbiler i denne omgang, 
men man fortsatte å følge 
med på utviklingen. Som 
det fortelles et annet sted 
i boka, ankom de første 
«City Bee»-bilene fra Pivco 
i 1996.

Representanter for 
Østfold Energi var 
og så på elbil i 1993. 
Det var altfor tidlig.
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Han kunne kvalifisere til «Snill gutt-statuetten», Finn Gram, som 
har hatt sitt daglige virke ved Borgund Kraftverk helt siden 1983. 
Mannen er real og hyggelig, og smilet sitter løst. Når «vi østfra» 
har hatt et ærend i Borgund, har Finn alltid sørget for en hygge-
lig mottakelse. I dag er han prosjektansvarlig for alle anlegg unn-
tatt dammene.

F inn Grams befatning med Borgund Kraftverk startet lenge før 
han begynte som maskinmester i 1983. Familien hans bodde 
like i nærheten av kraftverket. Allerede som unggutt fulgte 

han og resten av folkene i Borgund med på de svære anleggs-
arbeidene som pågikk. Faren Harald ble ansatt hos Østfold 
Energi fra 1. mars 1974, og før det hadde han jobbet for Hafs-
lund fra byggingen av Borgund startet i 1972. Den første job-
ben til Harald Gram var for øvrig å sette opp beredskapshytta 
ved Dam Kvevotni. 

UTDANNET MASKININGENIØR
Interessen for ingeniørfag ble vakt i tidlig alder, og det var naturlig 
at han skaffet seg bakgrunn for å kunne jobbe innen faget. Finn 
Gram utdannet seg som maskiningeniør på Gjøvik og sørget senere 
for påbygging innen sikkerhet og vedlikehold. De første årene var 
han ansatt hos Moss Montering og jobbet blant annet ved Hydros 
anlegg i Årdal.

– I 1983 ble det utlyst en stilling som maskinmester ved Borgund 
Kraftverk, og jeg la inn en søknad. Jobben fikk jeg, men det var 
nok noen som mente at jeg var i yngste laget, minnes han. Stab-
 en besto av seksten personer, og på den tiden var det stasjonene 
Borgund og Øljusjøen de hadde å ta vare på. Fra 1988 ble Stu-
vane satt i drift, og da ble det mer å gjøre. Etter hvert har stadig 

FINN GRAM: – Har hatt 
et godt yrkesliv i Borgund

Finn Gram har hatt mange 
gode år ved Borgund 
Kraftverk.
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flere anlegg blitt underlagt staben i Borgund: Naddvik og Nyset 
fra 2004, Eldrevatn i 2014 og Nivla i 2016.

Finn forteller at det de første årene kunne være stille perioder 
vinterstid. Det er tross alt grenser for hva man kan foreta seg uten-
dørs når snøen ligger meterhøy. Med tiden har dette forandret seg, 
og nå er det nok å gjøre hele året.

HATT ULIKE FUNKSJONER
Maskinmesteren hadde ansvar for det mekaniske utstyret i kraft-
verkene og foresto gjennomføring av vedlikeholdsprogrammet. 
Ettersom Borgund og Øljusjøen var ganske nye da Finn Gram ble 
ansatt, var behovet for større vedlikeholdsprosjekter begrenset. 
Slike ble mer vanlige på 2000-tallet da kraftverket hadde passert 
25 år og vitale deler begynte å bli slitt.

Finn Gram i Øljusjøen 
kraftstasjon. Tidligere var 
operatørene på hyppige 
runder, men mye er 
automatisert og overvåkes 
fra driftssentralen.
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– Ved siden av de daglige gjøremålene hadde jeg overord-
net vakt i over 20 år. Mange av de ansatte bodde i kraftverkets 
bolig er på Lo, og de som ikke gjorde det, måtte overnatte på hybel-
huset i vaktperiodene. I tillegg til overordnet vakt var det alltid 
en  maskinistvakt på jobb om natten. Når alarmen gikk, ruslet vi 
bort i stasjonen og traff nødvendige tiltak. Merkelig nok var det 
gjerne om natten det skjedde noe, sier Finn Gram.

FLINKE KRAFTVERKSJEFER
I Finn Grams tid ved Borgund Kraftverk har han hatt tre sjefer. 
Arnt Tallaksen Romundstad var en sterk leder som var kjent langt 
utenfor Borgund Kraftverk. Han var fagmann til fingerspissene og 
styrte «kraftverket sitt» med fast hånd. Gunnar Henriksen etter-
fulgte Romundstad i 1998 og kjente anlegget ut og inn fra sine 
mange år som nestkommanderende. Henriksen var en samarbeid-
ets mann og mindre striks enn sin forgjenger. I 2002 pensjonerte 
Gunnar Henriksen seg og ble etterfulgt av Bjørn Røvik. 

– Bjørn har vært en meget dyktig kraftverksjef. Han stiller all-
tid opp og lever og ånder for Borgund Kraftverk 24 timer i døg-
net. Han er beslutningsdyktig slik at en slipper å lure på hva han 
mener. Og når det gjelder datakunnskap, er han et unikum. Røvik 
har sørget for at alle i Borgund behersker IFS og bruker program-
met til avviksrapportering, reiseregninger, bestillinger med mer. 
Det er ikke mange andre kraftselskaper som får driftsoperatørene 
til å gjøre det, sier Finn Gram. 

MANGE PROSJEKTER PÅ 2000-TALLET
Mens det kunne være rolige perioder på 1980- og 90-tallet, er 
situasjonen en annen i 2019. Det seneste tiåret har det vært gjen-
nomført et stort antall prosjekter, mange av dem omfattende og 
kostbare. Det henger sammen med at vitale deler i kraftverket 
eldes og må skiftes ut.

– God planlegging er viktigere enn noen gang. Det sikrer at pro-
sjektene kan gjennomføres innenfor fastsatt tidsramme og budsjet-
tert kostnadsramme. Ettersom vi driver et kraftverk, er det også 
om å gjøre å ta vare på vannet. Ved uforutsette havarier er dette 
en utfordring, men ved planlagte arbeider tas det alltid hensyn til 
optimal kjøring for ikke å tape vann, forteller Gram.
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MYE HAR FORANDRET SEG
Når han ser tilbake på de snart 35 årene ved Borgund Kraftverk, 
finner Finn Gram at mye er forandret. De første årene holdt kraft-
verket seg med egen snekker og mekaniker. I ledige stunder ble 
det produsert deler og konstruksjoner, det ble sveiset og snekret. 
Slik er det ikke lenger. I dag har kraftverket seks driftsoperatører 
med elektro- og mekanisk bakgrunn og en damvokter, foruten den 
administrative ledelsen. Kravene fra myndighetene skjerpes hele 
tiden, og det går mye tid til rapportering og kommunikasjon med 
ulike myndighetsorganer. 

– Mye er automatisert, og vi er mindre ute på anleggene enn 
tidligere. Da hadde vi hyppige sjekkerunder, men disse gjøres nå 
store sett en gang pr. uke. 

– USEDVANLIG GODT MILJØ
Ettersom han har slått seg til ro ved Borgund Kraftverk, er det 
grunn til å tro at han har likt seg. Og det har han virkelig: – Jeg må 
si at vi har hatt og har et usedvanlig godt arbeidsmiljø. Det betyr 

– Vi har hatt et usedvanlig 
godt arbeidsmiljø i Borgund, 
sier Finn Gram.
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ikke at alle har vært enige om alt i disse årene, men vi har hatt 
stor takhøyde og funnet gode løsninger i fellesskap. Når både jeg 
og flere av de andre nå nærmer oss pensjonsalderen, er det glede-
lig å se at flere av de yngre tar tak. Vi har funnet de rette typene 
som kommer til å drive Borgund Kraftverk videre på en god måte, 
sier Finn Gram. 

Finn Gram sitter for tiden i Østfold Energis styre som en av to 
ansattvalgte representanter. Tidligere har han vært styremedlem i 
Østfold Energi Produksjon og kjenner selskapet godt.

Selv har han knapt vært sykemeldt på alle disse årene, noe han 
tilskriver stor trivsel på jobben. Finn Gram regner med å bli pen-
sjonist sommeren 2021. Da satser han på å bruke enda mer tid på 
friluftsliv og fiske. Tidligere var han også en ivrig jeger, men jakt en 
er tonet ned. Han er aktiv i Lærdal Turlag og arrangerer turer for 
sine sambygdinger både til fots og på ski.

Finn Gram der han liker 
seg aller best: Ute i naturen, 
gjerne i fjellområdene 
omkring Lærdal.
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– Vært voldsomt kjekt!
Ved fullført yrkesutdanning arbeidet Einar Grov som installasjonselektriker og hadde 
en mengde oppdrag, store og små. Etter hvert ble han lei av den stadige flyttingen mel-
lom ulike arbeidssteder. Da Borgund Kraftverk i 1980 annonserte etter elektriker, søkte 
han jobben og fikk den. Sommeren 2019 gikk «Groven» over i pensjonistenes rekker.

Einar Grov er ikke en mann av store ord, så når han sier om sitt yrkesliv ved Bor-
gund Kraftverk at «det har vært voldsomt kjekt», er det sterke saker. 
Han har ikke angret en dag på at han søkte seg til Borgund og har 
kommet godt ut av det både med kolleger og sjefer. Kona Jorunn 
har arbeidet som renholder ved kraftverket gjennom alle år og skal 
fortsette en stund til.

– Min hovedinteresse ved siden av jobben er korsang. Jeg er med 
i Lærdal Songkor, så nå får jeg god tid til å dyrke denne hobbyen. 
Koret deltar på lokale arrangementer og reiser på stevner, noe jeg 
setter stor pris på, forteller Einar Grov.

Nils Lysne flink til å finne tilleggsfelter
Drivstoffet i vannkraftverk er naturligvis «vann». Jo mer vann det 
er mulig å lede inn mot turbinene, desto større blir kraftproduk-
sjonen. Derfor er alle kraftverkseiere opptatt av å samle inn mest 
mulig vann. 

I Lærdal var vassdragsteknisk ansvarlig Nils Lysne «kniven» til 
å finne tilleggsfelter innenfor Østfold Energis nedslagsområde. Han 
var en ivrig friluftsmann og kombinerte jobb og hobby når han 
saumfarte områder hvor det var mulig å lede vannet inn mot sel-
skapets kraftverk.

I perioden 2005–11 ble tilleggsfeltene Vassetvatn, Sanddalen, Øydalen og Stardalen 
utbygd og bidro til økt kraftproduksjon. Dette var typiske «Lysne-felter». Nils Lysne ble 
syk for noen år siden og gikk bort i 2018. Dagfinn Bentås, ny vassdragsteknisk ansvar-
lig, tok opp tråden etter Lysne. Det seneste tilleggsfeltet som ble utbygd, Vadhaugane, 
er det Bentås som har planlagt og stått for utbyggingen av. 

Beregninger viser at tilleggsfeltene gir en produksjonsøkning på ca. 15 GWh pr. år. 
Nye turbinhjul i Borgund og Naddvik har gitt ytterligere økt produksjon med 26 GWh.

Einar Grov

Nils Lysne
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Bjørn Røvik er fra Fræna i Møre og Romsdal og vant til å ha høye 
fjell omkring seg både fra hjemtraktene og under sine åtte år i 
Odda. Så da han i 2002 ble kraftverksjef i Borgund, var ikke omgiv-
elsene noen stor overgang for ham. Røvik har preget virksom-
heten med sin store detaljkunnskap og klippetro på bruken av 
datasystemer til planlegging og prosjektgjennomføring.

Han startet yrkeskarrieren som snekker og drev som bygg-
mester i noen år. Da skjønte han at det ville være lurt å ta 
utdanning og studerte ingeniørfag i Ålesund. Etter ni år i 

konsulentbransjen i Bergen begynte Bjørn Røvik ved smelteverket 
i Odda. Det var en viktig hjørnesteinsbedrift, og Røvik ble i før-
ste omgang bygningsansvarlig for de svære anleggene. Han avan-
serte etter hvert til teknisk sjef i bedriften som imidlertid var på 
fall repet. Nedstengning og nedbemanning sto for døra.

Bjørn Røvik så seg derfor om etter noe annet og flyttet til Sarps-
borg hvor Hafslund Metall trengte ny teknisk sjef etter en stor 
eksplosjon i 2000. Også denne bedriften havnet i vanskeligheter 
da stålprisene raste etter terroren i USA i 2001. 

– MÅ BRUKE SYSTEMENE VÅRE
Da Østfold Energi søkte ny kraftverksjef etter Gunnar Henriksen, 
var ikke Bjørn Røvik sen om å søke. Han fikk jobben og tiltrådte 
1. april 2002. Det var uvant å jobbe i en såpass liten organisa-
sjon med knapt 20 ansatte, men arbeidsmiljøet og kollegialitet en 
var meget bra.

– Jeg har vært datainteressert i mange år. Dermed har jeg har 
også vært opptatt av at bedrifter skal ta i bruk mulighetene som 
systemene gir oss. Dette var en kjepphest for meg da jeg kom til 
Borgund Kraftverk, og det har vi hatt god nytte av. Vi arbeider mye 

BJØRN RØVIK: – Viktig å måle 
seg mot de beste i bransjen

Motstående side:
Bjørn Røvik er «system-
mann» og har klippetro på 
at gode systemer bidrar til 
god driftsøkonomi.
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med planlegging og prosjektgjennomføring, og da er dataverktøy-
ene uunnværlige. Det blir enkelt å gå tilbake og se hva som var 
planlagt og hva som er gjort, sier Bjørn Røvik.

BENCHMARKING INNEN KRAFTPRODUKSJON
I mange år har en rekke større norske kraftprodusenter, blant disse 
Østfold Energi, deltatt i et omfattende benchmarking-prosjekt. 
Selskapene melder inn drifts- og økonomidata for å sammenligne 
egne resultater med de beste i bransjen. Målet er å påvise forbed-
ringsområder og gjennomføre tiltak. Østfold Energi Produksjon 
ble med på benchmarkingen fra 2002 og havnet på en overrask-
ende andreplass. I årene siden har plasseringen variert noe, men 
fortsatt rangeres Østfold Energi blant de beste. 

– Vi har lagt mye vekt på denne benchmarkingen, som er en fin 
målestokk for det vi driver med. Jeg har i flere omganger sittet i 
en verifikasjonskomité som gjennomgår dataene. Det er bestandig 
hyggelig å hevde seg som en av de beste, og det har vi klart, for-
teller Røvik. Han har også vært aktiv i prosjekter i regi av Sintef 
og Energi Norge og lært mye av det.

KJØRER INNENFOR REGLEMENTET
Lærdalselva er en av Norges mest kjente lakseelver. Det er utford-
rende å drive et stort kraftverk i et slikt vassdrag. Gjennom årene 
har dette over lag gått bra, blant annet fordi man har hatt et kon-
struktivt samarbeid med Lærdal Elveeigarlag. Gjennom Fagrådet 
for Lærdalselva, hvor Østfold Energi er med, har man hatt god 
dialog med henblikk på å finne fellesløsninger som fungerer.

– For Østfold Energi som kraftprodusent er høy produksjon 
fremste målsetting. Denne må oppnås innenfor godkjent manøv-
reringsreglement. I hele min tid har Lærdalselva slitt med lak-
separasitten gyrodactilus, men er endelig friskmeldt. Nå har vi 
rehabilitert og åpnet laksetrappene igjen i 2018, og i 2019 mon-
terer vi fisketeller slik at bestanden kan kartlegges etter hvert som 
den utvikler seg. Det er veldig gledelig at laksen kommer tilbake 
og er fri for parasitter, sier han.

Bjørn Røvik reflekterer over et motsetningsforhold som kan 
være under oppseiling mellom «by og land». I byene bor det mange 
som vil «leve grønt» og kjører rundt i elbiler som veier to-tre tonn. 
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Kraften skal produseres i distriktene hvor det må  gjøres natur-
inngrep både til produksjonsanlegg og linjeframføring. I byene 
sitter også «ekspertene» som fortolker EUs vanndirektiv og vur-
derer minstevannsføring i kraftproduserende vassdrag. Han ser 
for seg at dette motsetningsforholdet kan føre til økt spenning i 
årene som kommer.

ELDREVATN KRAFTVERK KREVENDE
Etter mange år med utredninger og søknader fikk Østfold Energi 
i 2011 klarsignal til å bygge Eldrevatn kraftverk. Prosjektet var 
utfordrende både med hensyn til naturforekomstene og ikke minst 
et stort antall kulturminner, og utbyggingen ble komplisert. Dette 
medførte at kostnadssiden økte slik at sluttregningen for anlegget 
kom opp i ca. 120 millioner kroner. Kraftverket ble åpnet av Liv 
Signe Navarsete i 2014.

Det var særlig funn av kulturminner som medførte forsinkelser 
ved at arkeologene måtte avdekke funnene før anleggsarbeid ene 
kunne starte. Det positive med Eldrevatn kraftverk er at produk-
sjonen de seneste årene har ligget godt over prognosen på 25 GWh, 
noe som bidrar til forbedret lønnsomhet.

Østfold Energis nåværende 
sjef, Oddmund Kroken t.v., 
sammen med Bjørn Røvik 
under sitt første besøk i 
Borgund. De øvrige er Finn 
Hauge og helt t.h. Fredrik 
Hestetun.
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UENDELIG ANTALL PROSJEKTER
Listen over gjennomførte prosjekter under Bjørn Røviks periode 
som kraftverksjef i Borgund er uendelig lang. Det skyldes dels 
nye og strengere krav fra ulike myndigheter, men også at Bor-
gund Kraftverk etter hvert har kommet over i «voksen» alder med 
utskifting av vitale komponenter som følge.

– Jevnt over kan vi si at kraftverkene våre nå er fornyet fra 
innerst til ytterst. Arbeidene har pågått over en femtenårsperiode 
og kostet store beløp. Teknisk framstår anleggene i meget god 
stand. De omfattende damrehabiliteringene i Borgund, som star-
tet for vel ti år siden etter krav fra NVE, er nesten ferdige. Bare 
sommerens arbeider på Kvevotni gjenstår. Siden oppstarten med å 
forsterke Dam Øljusjøen i 2008 og fram til nå er det brukt ca. 220 
millioner kroner. Da er ikke prisstigningen i perioden hensyntatt. 

– Revurdering av dammene utføres hvert femtende år, og snart 
skal vi i gang med en ny runde i Borgund. Hvor omfattende den 
blir, er vi usikre på, men det er ikke noe vi i særlig grad kan 
påvirke. Også dammene tilhørende Nyset-Steggje kraftverk skal 
gjennom en oppgradering i årene som kommer, og denne starter i 
2019, forteller Bjørn Røvik.

BIDRAR TIL LOKALMILJØET
Borgund Kraftverk er en viktig arbeidsplass og Østfold Energi en 
stor arbeidsgiver i Borgund og Lærdal. Bjørn Røvik har ivret for 
at Østfold Energi tar ansvar og støtter opp om lokale initiativ og 
bidrar i lokalmiljøet. 

– Det synes jeg vi skal gjøre, og det har vi gjort gjennom mange 
år. Østfold Energi tok en sentral rolle da servicesenteret på Stein-
klepp skulle realiseres for noen år siden, og vi bidro godt til det 
nye senteret ved Borgund stavkirke. Også i andre sammenhenger 
har selskapet trådt til, forteller Røvik som selv verken er lokal-
politiker eller foreningsmann. Men han har engasjert seg i lokale 
tiltak, blant annet i utviklingsprosjektet «Bu i Borgund» som han 
ledet i flere år. Lokale krefter gikk sammen om å utvikle bygda og 
presentere den for fastboende, turister og mulige innflyttere.

Fra og med 2019 har han trådt tilbake som kraftverksjef og arbeid-
 er som senioringeniør ved Borgund Kraftverk. Han er 1958-modell 
og ser for seg å holde det gående fram til han rund er 62.

Gjennom 16 år ledet Bjørn 
Røvik Borgund Kraftverk.
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Kostbare kulturminner ved Eldrevatn kraftverk
Forskerne har lenge visst at fjellene mellom Hallingdal og Hemsedal ble sterkt utnyttet 
av fangstfolk i steinalderen. Forut for utbyggingen av Øljusjøen kraftstasjon i 1972–
74 ble det bl.a. gjort funn av to store kvartsittbrudd. Lærdalskvartsitten har antagelig 
vært en av de første eksportvarene fra Vestlandet. Forskerne kaller området for «indre-
fileten» eller «steinaldermekka» på grunn av de mange funnene som er gjort.

Da Østfold Energi sammen med to lokale grunneiere skulle bygge ut Eldrevatn kraft-
verk i 2011, måtte det derfor gjøres arkeo logiske undersøkelser i traseen hvor rørgaten 
skulle gå. Kraftverk et utnytter vann fra Vesle Juklevatn og Sulevatn, og det skulle leg-
ges en 4 570 meter lang rørgate fram til kraftverket ved Eldrevatn.

Arkeologer fra Universitetet i Bergen var i sving i 2010, 2011 og 2012 og gjorde rike 
funn. Det ble konstatert at steinalderfolk hadde besøkt boplassen som ble utgravd, i en 
periode på minst 4 000 år. De eldste kullfunnene ble datert til 4 500 f.Kr. 

For Østfold Energi ble utgravingen av kulturminnene en temmelig kostbar affære da 
en måtte få frigitt to lokasjoner for å få fram rørgaten. Selskapet måtte bekoste selve 
utgrav ingen, og regningen kom på ca. 1,7 millioner kroner. Verre var det at bygge-
perioden ble forlenget med et år med tilhørende kostnadsvekst. Anslagsvis kostet 
utgraving ene og forsinkelsene prosjektet omkring 6 millioner kroner.

Østfold Energi AS kjøpte alle aksjene i Eldrevatn kraftverk AS i 2017 og fusjonerte 
selskapet inn i Østfold Energi AS.

Arkeologer fra 
universitetet i 
Bergen avdekket 
i 2010–12 en stor 
steinalderboplass 
i området ved 
Eldrevatn. Her hadde 
det vært folk innom 
gjennom 4 000 år.
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Ansatte i Borgund i 2019. 
Bak fra venstre Finn Gram, 
Kjell Rune Humborstad, 
Magne Netland, Edwin 
M. Hauge, Gard Egil 
Guttulsrød, Steingrim 
Bogason, Dagfinn Bentås, 
Heine Johannes Linga 
og Arild Lysne Paulsen. 
Foran fra venstre Stein-
Vidar Nemeth, Jon Sander 
Nedberge, Vidar Gram, Nils 
Sletten,Gunstein Voldum, 
Gunnvor Lunde Breistøl, 
Bjørn A. Røvik og Ingebrigt 
Bøe. Arvid Brøyn, Jorunn 
Grov og Fredrik Hestetun er 
ikke med på bildet.
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Jakten på ny kraft var intens på 1960-tallet. Norge ble saumfart 
på kryss og tvers for å finne ledige vassdrag med vennligsinnede 
grunneiere. Det var slik grunnlaget for det som i dag er Borgund 
Kraftverk, ble lagt. Og det var jakten på kraft som var bakgrun-
nen for avtalen om fallrettigheter i Bøvra i 1965.

Allerede i 1963 begynte Østfold å interessere seg for fallrettig-
heter i Bøvra-vassdraget i Oppland. Utbyggingsmulighetene ble 
sett på som lovende, og holdningen i lokalsamfunnet var positiv. 
En utbygging ville medføre årlige leieinntekter for grunneierne i 
mange år framover.

KLAUSUL OM TILBAKELEVERING
I 1964 ble det derfor framforhandlet en avtale med falleierne, og 
første skritt på veien mot utbygging var tatt. Året etter vedtok fyl-
kestinget i Østfold å kjøpe fallrettighetene, og i februar 1966 ga 
Kommunaldepartementet grønt lys for at Østfold fylke kunne gå 
videre med utbyggingsplanene. 

Miljøbevegelsen var ennå ikke en sterk motkraft, men det hevet 
seg røster mot Bøvra-utbyggingen midt i Jotunheimen. For sikker-
hets skyld fikk østfoldingene med en klausul om tilbakelevering 
av fallrettighetene dersom det skulle komme sterke protester eller 
dukke opp andre forhold som forkludret utbyggingen. Siste frist 
for å tre ut av avtalen var juni 1969. Det skjedde ikke.

NVE var en dominerende kraft i Energi-Norge på denne tiden, 
og i 1974 initierte NVE at det ble utarbeidet planer for en samlet 
kraftutbygging i Jotunheimen hvor Bøvra inngikk. Østfolds andel 
av den planlagte utbyggingen skulle bli på åtte prosent. Man slut-
tet å bruke «Jotunheimen» som prosjektnavn og gikk over til å 
bruke «Øvre Otta-vassdraget» i stedet.

Sikret seg Bøvra-rettigheter 
– så ble vassdraget fredet
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BØVRA FREDET, INGEN UTBYGGING
Bøvra ble i 1993 varig vernet mot kraftutbygging som en del av 
Verneplan IV. Bortsett fra Østfold Energi og Statkraft gikk nær 
sagt alle høringsinstanser inn for vern av vassdraget. Kraftutbyg-
ging kom dermed ikke på tale, men falleierne skulle likevel ha sin 
årlige leie. Den beløp seg i starten til ca. 600 000 kroner årlig. 

Dette var en dårlig situasjon for Østfold Energi, som hadde over-
tatt forpliktelsene. Selskapet vurderte om det var mulig å komme 
ut av avtalene som var inngått, men den døren var lukket. Der-
med vedtok styret i mars 1998 å tilby grunneierne innløsning av 
fallrettighetene én gang for alle. Ikke mindre enn 100 grunneiere 
mottok nå årlige utbetalinger på omkring en million kroner, og i 
stedet skulle de få et større engangsbeløp. Oppgjøret kostet Øst-
fold Energi 24 millioner kroner, og de største grunn eierne mottok 
over en million kroner hver.

Saksforløpet viser at det ligger en risiko i vannkraftprosjekter. 
Konsesjonsbehandlingen er en reell interesseavveining og ikke bare 
en formalitet. Mest skuffende var det at Østfold Energi ikke fikk 
delta med en andel i de øvrige vassdragene som ble utbygd. Sel-
skapet ble rett og slett spilt over sidelinjen av parter som «hadde 
snakket sammen». Østfold Energi hadde ingen juridisk rett, men 
moralsk sett burde de øvrige utbyggerne ha funnet en løsning. 

Og fallrettighetene i Bøvra? Jo, de eies fortsatt av Østfold Energi.

Det ble ingen kraftutbygging 
i Bøvra ettersom regjeringen 
totalfredet vassdraget.
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«Tokke-saken» verserte i flere år på 1990-tallet. Den dreide seg 
om retten til å motta kraft fra Tokke I-utbyggingen i Telemark til 
selvkost også etter at den opprinnelige avtalen utløp 1. juli 1996. 
Østfold Energi og sju andre kraftselskaper saksøkte Statkraft SF. 
De vant i herredsretten, men tapte i lagmannsretten. Dommen ble 
ikke anket, og Tokke-rettighetene var tapt for alltid.

K raftutbyggingen i Tokke i Telemark ble vedtatt av Stortinget 
i 1956. Kapitalgangen var begrenset, og staten kunne ikke 
alene reise alle millionene som skulle til. Omkring 70 fylker 

og kommuner på Østlandet skaffet til veie 240 millioner kroner 
ved å tegne seg for kraftandeler i form av gjeldsbrev. Disse ble for-
rentet med fire prosent årlig og skulle nedbetales i perioden 1975–
96. Hele prosjektet beløp seg til 480 millioner kroner.

«ALLE» I ØSTFOLD VAR MED
Knappheten på kraft gjorde at samtlige kommuner i Østfold kjøpte 
andeler i Tokke I. Hele 88 millioner kroner klarte kommunene å 
stable på beina. Til gjengjeld skulle de motta kraft til selvkost pluss 
et påslag på ti prosent. Leveransene kom i gang fra 1960, og for 
Østfold dreide det seg om ca. 350 GWh. «Medeierskap» ble et sen-
tralt tema da saken etter hvert havnet i rettsapparatet.

1. juli 1996 var de siste gjeldsbrevene nedbetalt. Nå skulle de 
som hadde bidratt til finansieringen av Tokke I, motta kraft på 
«alminnelige vilkår». Østfold-andelene var på dette tidspunkt 
overtatt av Østfold Energi. Statkraft satte fra 30. september 1996 
opp prisen med 100 prosent, og det ble et ramaskrik blant dem 
som hadde bidratt til finansieringen. Prisoppgangen medførte 
dyrere kraftkjøp som igjen resulterte i høyere strømpriser for 
kundene.

Tapte kampen om billig 
kraft fra Tokkeverkene
– Veldig nær løsning 
for Tokke-kraft

Som det redegjøres for i dette 
kapittelet, sto store verdier på 
spill i Tokke-saken. Innen den 
havnet i rettsapparatet, ble 
det nedlagt et stort påvirk-
ningsarbeid overfor politikere 
og embetsverk for at de som 
finansierte Tokke I, skulle bli 
stillet som om de var eiere. 
I praksis dreide det seg om 
billig kraft til evig tid.

Det var Kjell Bjørndal og 
Ernst Wroldsen, informasjons-
sjefer hos hhv. Østfold Energi 
og Vestfold Kraft, som ledet 
arbeidet med å sikre eiernes 
rettigheter. De utarbeidet 
dokumentasjon, avholdt mange 
titalls møter og fikk saken satt 
på den politiske dagsordenen. 
Arbeidet pågikk over flere år.

Da saken endelig kom til 
behandling i Stortinget våren 
1996, var det flertall for å 
sikre de kommunale eiernes 
rettigheter. Dessverre fremmet 
partiene ulike innstillinger og 
ønsket ikke å samordne sine 
forslag. Dermed ble det ikke 
flertall for noe.

Bjørndal og Wroldsen, som 
hadde lovnader om støtte fra 
en lang rekke stortingsrepre-
sentanter fra Østfold og de 
øvrige fylkene som hadde vært 
med på Tokke-finansieringen, 
var temmelig desillusjonert 
over faneflukten som fant sted 
da saken endelig ble avgjort.
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VILLE HA MEDEIERSKAP
Saken hadde vært behandlet av Stortingets industrikomité i 1995. 
Etter å ha fått seg forelagt sakens realiteter fattet komiteen følg ende 
vedtak: «Stortinget ber Regjeringen i løpet av 1995 komme tilbake 
til Stortinget med en nærmere redegjørelse om Tokke I, herunder 
utrede og vurdere ulike sider ved en ordning basert på medeier-
skap eller lignende for fylker, kommuner og bedrifter som deltok 
i finansieringen eller skaffet rettigheter til utbygging av Tokke I.»

Under komitebehandlingen kom det klart fram at fylkene ønsket 
at deres medfinansiering, som var helt nødvendig for å realisere 
utbyggingen, skulle ha form av medeierskap. Dette møtte ikke 
prinsipielle innvendinger, men utenlandske långivere krevde at 
stat en måtte stå som formell eier. Dette ble tatt til følge av myndig-
hetene som ga tilsagn om at ordningen ville sikre fylkene bestemte 
kraftleveranser på vilkår som i det vesentlige skulle være like til-
fredsstillende som et medeierskap i Tokke. 

Tokke kraftverk ved Bandak 
i Telemark.
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Ved omorganiseringen av statskraftverkene overtok  Statkraft SF 
fra 1992 alle statens produksjonsanlegg med tilhørende rettigheter og 
plikter. Tokkekraft-kontraktene ble dermed et Statkraft- anliggende.

SAKSØKTE STATKRAFT
Etter initiativ fra Østfold Energi tok åtte kraftselskaper opp kamp-
 en mot Statkraft SF om retten til å motta kraft fra Tokke-verkene 
til en rimelig pris. Flere stortingspolitikere fra respektive fylker 
engasjerte seg i saken som handlet om store verdier. Bare for Øst-
fold Energis vedkommende dreide det seg om ca. 30 millioner kro-
ner pr. år. Sammenholdt med de øvriges krav kom beløpet opp i 
flere hundre millioner. Den store taperen, hvis den opprinnelige 
avtalen om kraft til selvkost ble videreført, ville være Statkraft SF.

Kraftselskapene anklaget Statkraft for løftebrudd og ville ha 
saken prøvd for en nøytral instans. De øvrige saksøkerne var 
Akershus Kraft, Aust-Agder Kraftverk, Kragerø Elverk, Notod-
den Energi, Oslo Energi Produksjon, Skiensfjorden kommunale 
kraftselskap og Vestfold Kraft. 

KNUSENDE SEIER I TINGRETTEN
Stevning ble tatt ut i 1997, og første gangs behandling av søks-
målet fant sted i Asker og Bærum herredsrett. Herredsretten avsa 
20. mars 1998 sin dom som innebar en fullstendig seier for saksøk-
erne. Domsslutningen lød som følger: «Statkraft SF er etter 30. juli 
1996 forpliktet til å levere de fastsatte kvanta kraft til saksøkerne 
til en selvkostpris.» Kraftselskapene hadde med dette en evigvar-
ende rett til rimelig kraft fra Tokke I.

Statkraft SF hadde ikke noe annet valg enn å anke kjennelsen til 
lagmannsretten. Dermed var det duket for en ny runde.

Saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett våren 1999, og 
lagmannsretten kom til en ganske annen konklusjon. Retten fant 
at Statkraft SF hadde rett til å kreve «markedspris» for kraftlev-
eranser etter den opprinnelige avtalen. Saksøkerne ble dessuten 
dømt til å bære alle saksomkostninger.

Kjennelsen var en stor skuffelse, men dommen entydig. Ingen 
av kraftselskapene ønsket derfor å bringe saken inn for Høyeste-
rett, og lagmannsrettens kjennelse ble siste ordet i en strid som 
hadde pågått i flere år. 

Fra maskinsalen i 
Tokke kraftverk.
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Etter oljekrisen i 1973–74, da oljeprisen mangedoblet seg på kort 
tid, ble flere opptatt av energiøkonomisering. Olje- og energi-
departementet etablerte sin enøk-ordning fra 1980 med gunstige 
låneordninger til enøk-tiltak både for industrien og private. Øst-
fold Kraftforsyning fulgte opp og ansatte samme år sin første 
enøk-rådgiver, sivilingeniør Audun Amundsen fra Moss. 

Energiøkonomisering, heretter bare enøk, er et samlebegrep 
for tiltak som gir bedre utnyttelse av energien hos sluttbruk-
erne. Tradisjonelt bruker vi uttrykket om sparetiltak som kan 

benyttes for å oppnå mer effektiv energibruk i industrien, i private 
og offentlige bygg og i private hjem. Det kan både handle om å 
redusere energiforbruket og å erstatte bruk av ikke-fornybare med 
nye fornybare energiformer.

ELVERKENE SKULLE VÆRE OPERATØRER
Noe paradoksalt besluttet Olje- og energidepartementet at det var 
elverkene som skulle forestå enøk-arbeidet her i landet. «Bukken 
og havresekken» var det noen som mente, men OED hadde ingen 
bedre alternativer enn å gå til elforsyningen. 

Parallelt vokste det opp en flora av selskaper som drev enøk-råd-
givning. Østfold Kraftforsyning og etter hvert Østfold Energiverk 
hadde et nært samarbeid med flere av disse, ikke minst når det 
gjaldt enøk-analyser og kursvirksomhet. I fylkestinget satt venstre-
mannen Kjell Bjørndal, senere informasjonssjef i Østfold Energi, og 
var en utålmodig pådriver for at selskapet skulle satse mer på enøk.

I årsrapportene fra 1980 og framover blir det redegjort for 
utviklingen på enøk-området, og aktiviteten var imponerende stor. 
Mye av arbeidet gikk ut på å bevisstgjøre energibruken, infor-
mere kundene om mulighetene for å bruke energien mer effektivt 

Energiøkonomisering på 
dagsordenen fra 1980

ENØK innebærer 
økonomisk energibruk

Folk flest støter ofte på begrep-
et «Enøk». Det står for energi-
økonomisering og oppfordrer 
alle til fornuftig energibruk. 
Hovedpoenget er ikke først og 
fremst å bruke så lite energi 
som mulig, men så økonomisk 
som mulig. Man bruker også 
begrepet energieffektivisering.

Enøk er å utnytte energien 
mer effektivt ved å:
- sløse mindre
- få mer ut av hver kilowattime
-  bruke billigere og helst 

fornybare energikilder
Enøk innebærer altså ikke 

bare sparing, men også å ta i 
bruk ny teknologi som gjør det 
mulig å utnytte energien på en 
smartere måte.
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og dermed gjøre store økonomiske besparelser, i tillegg til de mil-
jømessige gevinstene.

RIKHOLDIG ENØK-MENY
Menyen Østfold Energiverks enøk-avdeling kunne tilby, var rikhol-
dig og henvendte seg til industrien, kommunene og alle fylkets hus-
stander. Årlig ble det gjennomført henimot 100 enøk-analyser, og 
mange av disse resulterte i konkrete tiltak. Kursvirksomheten var 
stor og bredspektret, og ikke minst arbeidet man for å øke kom-
petansen i kommunene. I tillegg ble det gjennomført kampanjer, 
flere av disse landsomfattende. Da gikk det ut informasjon til alle 
husstander i Østfold.

Fra 1992, da sammenslutningen til Østfold Energiverk kom på 
plass, var det enøk-veiledere ved alle de seks regionene i tillegg til 
enøk-avdelingen ved hovedkontoret. Den første henvendelsen om 
enøk-tiltak kom gjerne til regionene og ble enten ferdigbehandlet 
der eller kanalisert videre til den sentrale enøk-staben.

HISTORIEN OVER I 1996
Bemanningen vokste jevnt og trutt. Audun Amundsen (1980), 
Tommy Fredriksen (1983), Egil Erstad, Ivar Frank Martinsen, 
Terje Olaussen (1986) og Terje Aas (1988) inngikk i enøk-staben. 
Enøk var en egen avdeling i Østfold Kraftforsyning/Østfold Ener-
giverk fram til divisjonaliseringen av selskapet. I 1992 ble enøk 
underlagt Energidivisjonen for så å bli overført til Markedsdivi-
sjonen i 1993–94. 

I 1993 var det besluttet å endre finansieringsmodellen for 
enøk-aktivitetene. Olje- og energidepartementet fjernet sine til-
skuddsordninger, og enøk skulle heretter finansieres ved at det 
ble krevd opp 0,2 øre pr. overført kilowattime. Dermed ble 
også ansvaret for enøk-virksomheten flyttet over til Nettdivi-
sjonen. I Østfold Energi var det nå Terje Vaksdal som sto i spis-
sen for enøk-tiltakene. Satsen økte etter noen år til 0,3 øre pr. 
kilowattime.

Annetsteds i boka fortelles det at Østfold Energi sammen med 
elverkene i Rakkestad, Rygge, Råde og Trøgstad i 1996 stiftet 
Enøk Øst AS. Enøk-epoken i Østfold Energis egen regi ble deretter 
rundet av i 1997.
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ENOVA OVERTOK ANSVARET I 2001
Med opprettelsen av statsforetaket Enova SF i 2001 fikk dette sel-
skapet ansvar for nasjonal prioritering av enøk-midlene. Finansi-
eringen av virksomheten skjer fra Energifondet som tilføres midler 
via statsbudsjettet. En betydelig del av disse kommer fra et påslag 
i nettleien som p.t. utgjør en øre pr. kilowattime. Dette gir Enova 
en disponibel ramme på mellom to og tre milliarder kroner pr. år. 

Målet for Enovas virksomhet er å skape varige endringer i tilbud 
og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger.

HISTORIEN GJENTAR SEG
I klimadebatten er det mange som vil legge utbygging av vann- og 
vindkraft til side, til fordel for mer energisparing. De ser ut til å ha 
glemt den store og kontinuerlige satsningen som har skjedd gjen-
nom årtier, og som Østfold Energi har vært en del av. Men rasjo-
nell bruk av energi må læres om og om igjen. Enøk-veteranene i 
Østfold Kraftforsyning og Østfold Energi har nok et og annet å 
lære bort til dagens generasjon av unge ingeniører.

Arbeidet med energi-
økonomisering hadde i 
perioder et stort omfang 
i Østfold Kraftforsyning 
og Østfold Energiverk. 
F.v. Johnny Mathisen, 
Østfold Enøk-Service AS, 
Terje Olaussen, leder for 
enøk-avdelingen i Østfold 
Energiverk, Geir Eggen, 
Sintef og Ivar Frank 
Martinsen, enøk-rådgiver 
i Østfold Energiverk.
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Fylkeskraft Østlandet ble etablert i 1988 for å sikre østlands-
fylkene nok kraft. Bak selskapet sto foruten Østfold Energi også 
kraftselskapene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Tele-
mark og Vestfold.

Eierskapet i Fylkeskraft Østlandet var basert på aksjonærenes pro-
duksjonsevne. Selskapet kom etter hvert til å arbeide med planer 
om bygging av et gasskraftverk på Østlandet. De to aktuelle plas-
seringene var Kambo utenfor Moss og Grenland-området. 

Det store kraftoverskuddet som oppsto tidlig på 1990-tallet 
med lave priser som følge, satte en stopper for plan ene om gass-
kraftverk. Heller ikke påtenkte vannkraftprosjekter fikk Fylkes-
kraft Østlandet anledning til å realisere, og selskapet ble etter 
hvert nedlagt.

MED I EUROKRAFT NORGE
Gjennom Fylkeskraft Østlandet ble de sju eierselskapene i 1995 
aksjonærer i EuroKraft Norge som skulle eksportere kraft til 
Tyskland. På tysk side hadde de to store energikonsernene Ham-
burgische ElektricitätsWerke (HEW) og RWE Energie etablert 
EuroStrom som mottakerselskap. EuroStrom og EuroKraft Norge 
skulle handle elkraft med hverandre over den påtenkte Eurokabel-
 en fra Sørlandet til Brunsbüttel i Nord-Tyskland.

Selv om det var til dels forskjellige eiere i Fylkeskraft Østlan-
det og EuroKraft Norge, ble de to selskapene drevet med samme 
administrasjon på St. Olavs plass i Oslo. Per Løken, Tor Stavs-
holt, Rolf Wiedswang og Roald Haugen ledet selskapene. Øst-
fold Energi var blant de minste som var med, men hadde alltid 
en styrerepresentant i EuroKraft Norge fordi man hadde vært 
en av initiativtagerne.

Fylkeskraft Østlandet 
og EuroKraft Norge
Fylkeskraft Østlandet

Selskapet ble stiftet i 1988 
av sju kraftprodusenter på 
Østlandet med formål å 
sikre kraftoppdekkingen for 
disse. Østfold Energi var med 
fra starten og deltok aktivt 
gjennom flere år. Etter hvert 
ble planlegging av gassrør og 
gasskraftverk på Østlandet det 
viktigste prosjektet. Planene 
ble skrinlagt i 1991.

EuroKraft Norge

Gjennom Fylkeskraft Østlandet 
ble Østfold Energi aksjonær 
i EuroKraft Norge. Dette sel-
skapet skulle eksportere kraft 
til Tyskland via den planlagte 
Eurokabelen. Heller ikke 
dette ble det noe av, men de 
norske selskapene fikk i 2002 
en betydelig erstatningssum 
av sin tyske motpart etter 
voldgiftsbehandling.

Aksjonærer i EuroKraft var 
en rekke norske kraftselskaper, 
blant andre Agder Energi, 
Trondheim Energiverk Kraft, 
Oppland Energi, Nord-
Trøndelag Elektrisitetsverk, 
Skagerak Kraft, Energiselskapet 
Buskerud, Hedmark Energi, 
Akershus Kraft, TrønderEnergi 
Kraft, Troms Kraft, Narvik Energi, 
Østfold Energi og ytterligere 
seks.
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EUROKRAFT NORGE VS. EUROSTROM
Kraftutveksling mellom Norge og Tyskland via den planlagte Euro-
kabelen ble det ikke noe av da prisbildet forandret seg vesentlig til 
fordel for EuroKraft Norge. EuroStrom sa opp avtalen i 1999. Den 
skulle ha trådt i kraft 1. januar 2003 og hatt en varighet på 25 år. 

Eierne av EuroKraft Norge – Østfold Energi og 21 andre kraft-
selskaper – stevnet EuroStrom for retten for å få dekket tapt 
fortjen este. Erstatningskravet lød på 2,8 milliarder kroner. Saken 
endte i 2002 med et forlik som tilførte Østfold Energi et anselig 
beløp for sin medvirkning.

EuroStrom ønsket en representant i Norge, og det ble Fred Nan-
drup. Nandrup hadde sluttet som administrerende direktør i Øst-
fold Energiverk i 1994 og fikk kontor i lokalene til EuroKraft Norge 
i Oslo. Han ble etter hvert ansatt som sjef for EuroStrom Trading.

Fylkeskraft Østlandet og EuroStrom signerer 7. desember 1992 intensjonsavtalen om levering av elektrisk kraft til 
fem større tyske distributører på vegne av 22 norske kraftprodusenter. Foran fra venstre John Nes, Bjørn Husemoen, 
Hans Kunzemüller og Manfred Timm. Bak fra venstre Odd Håkon Hoelsæter, Leif Erdal, Hans-Werner Riemer, Fred 
Nandrup, Klaus Krämer og Roland Hartenstein.
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Da Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold i 1988 under-
skrev intensjonsavtalen om å danne et fylkesdekkende kraft-
selskap, lå det i kortene at Østfold Energiverk A/S skulle bli ett 
av ca. 20 slike selskaper i Norge. Man hadde imidlertid gjort opp 
regning uten vert. Stortingets flertall ville noe annet, og den ved-
tatte energiloven ble helt annerledes enn det NVE og Energilov-
utvalget hadde forestilt seg. 

I stedenfor myndighetskontrollerte monopoler fikk man fra 1991 
et fritt marked for produksjon og omsetning av elektrisk kraft. 
For Østfold Energiverks del ble det satt en endelig bom for over-

takelse av Hafslunds regionalnett fra 1994 slik det var tenkt.

ENERGILOVUTVALGET HOLDT PÅ LENGE
Energilovutvalget var opprettet av regjeringen Nordli i november 
1980. Utvalget la til grunn at Norge burde ha omkring 20 store 
fylkesdekkende kraftselskaper, og Østfold Energiverk A/S skulle 
være ett av disse. Arbeidet i utvalget munnet ut i flere delutrednin-
ger, men først i 1989 la regjeringen Harlem Brundtland fram lov-
proposisjonen for en ny energilov. 

Så fikk vi et regjeringsskifte i 1989, de borgerlige overtok, og 
i 1990 ble Energiloven vedtatt. Den vedtatte loven var basert på 
helt andre premisser og trakk andre konklusjoner enn det opprin-
nelige utkastet. Den åpnet for et fritt marked for kjøp og salg av 
elektrisk energi, og dermed en energiutbygging som var mer mar-
kedsstyrt og i mindre grad basert på politiske vedtak.

Fram til 1991 hadde energiverkene rett og plikt til å levere strøm 
til husholdninger og næringskunder i sitt konsesjonsområde. Alle 
områder sikret tilstrekkelig krafttilgang, og det medførte over-

Perioden 1988–95:

ENERGILOVEN SNUDDE OPP 
NED PÅ KRAFTFORSYNINGEN

Motstående side:
Internavisen «ØSEN» fulgte 
de mange store prosessene 
på nært hold. Også virkning-
ene av den nye energiloven 
ble forberedt og diskutert. 
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kapasitet på tilbudssiden. Det var også store prisforskjeller mel-
lom de ulike områdene. Et middel til å oppfylle siktemålene med 
energiloven var å løse opp bindingene mellom produsenter og dis-
tributører av kraft.

MANGE OPPGAVER SKULLE LØSES
Etter at Østfold Energiverk A/S var stiftet 19. mai 1988, skulle det 
utføres mye arbeid for å smelte sammen de over 20 kommunale 
elverkene og Østfold Kraftforsyning til én enhet. 

1989 ble preget av informasjonsmøter og arbeid med organiser-
ingen av det nye selskapet. Avtaler og interne institusjoner skulle 
utformes og etableres. Et utall særavtaler skulle harmoniseres, 
bare det en omfattende oppgave. Samordningsmøter og harmoni-
seringsforhandlinger tok mye av tiden. 

Internavisen «ØSEN» kom i gang i 1988 med Heidi Støre, 
senere Helge André Solheim, som redaktør og Kjell Bjørndal som 
pådriv  er. Bladet ble brukt til å informere om og skape entusiasme 
for det nye selskapet, noe man lyktes godt med.

I 1990 ble det ført forhandlinger mellom aksjonærene, og ved 
utgangen av mars 1990 hadde 14 av fylkets 25 kommuner ved-
tatt å slutte seg til. Kommunesammenslutninger reduserte senere 

Mye skulle på plass i det 
sammensluttede Østfold 

Energiverk i 1992. Her er 
gruppen som arbeidet med 

ny personalhåndbok. 
Fra venstre Einar Magnus 
Dahl, Helén Laengen, Per 

Fredrik Olsen, Peder Berget 
og Birgit Iversen.
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antallet kommuner til 18. Til å forberede organiseringen av et 
nytt, stort selskap ansatte Østfold Energiverk Terje Vaksdal som 
distribusjonssjef, Mette Qvortrup som personalsjef og Rolf M. 
Gjermundsen som økonomisjef. Blant annet skulle et felles regn-
skapssystem på plass. Departementet ville at kraftselskapene skulle 
følge aksjelovens bestemmelser og bli en læringsarena for annen 
kommunal forretningsvirksomhet. 

SKILLE MELLOM MARKED OG MONOPOL
Myndighetene ønsket mer konkurranse og ville ha et tydelig skille 
mellom produksjon og kraftomsetning på den ene siden og distri-
busjon på den annen. Fram til da hadde Østfold Energiverks rolle 
vært å levere kraft til husholdninger og næringsliv i fylket til lavest 
mulig pris. Nå skulle markedet avgjøre hva som var «riktig» pris.

Diskusjoner om omstillinger startet allerede før elverkene hadde 
sluttet seg Østfold Energiverk. Mange innså at det kom til å bli 
forandringer, men enkelte håpet vel i sitt stille sinn at lokalverk-
ene kunne videreføres omtrent som før. Det ble det ikke noe av. 

Fra 1. januar 1991 var Østfold Energiverk A/S operativt med 
fem regioner: Askim, Eidsberg, Moss, Onsøy og Sarpsborg. Antall 
ansatte ble tidoblet fra 43 til 439. For å kunne møte utfordringene 
den nye energiloven innevarslet, startet selskapet en strategipro-
sess som involverte ansatte på alle nivåer.

DELES INN I DIVISJONER
Østfold Energiverks driftsinntekter passerte i 1991 milliarden for 
første gang og endte på 1,2 milliarder kroner. Overskuddet var på 
nesten 50 millioner kroner. Region Halden sluttet seg til med virk-
ning fra 1. januar 1992. Haldens inntreden skulle vise seg å bli den 
siste ettersom kommunestyrene i Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, 
Rygge, Råde og Trøgstad i tur og orden takket nei til å bli aksjo-
nærer. Ved kommunesammenslutningen i Fredrikstad-distriktet i 
1994 ble Fredrikstad likevel aksjonær ettersom Onsøy hadde valgt 
å bli med i Østfold Energiverk.

Strategiarbeidet som var igangsatt i 1991, munnet i første 
omgang ut i en organisasjonsplan for selskapet. Styret vedtok at 
virksomheten skulle deles inn i en energidivisjon, en markeds-
divisjon og en nettdivisjon. Fra 1993 kom også Installasjonsdivi-

Rolf M. Gjermundsen 
begynte som økonomisjef 
i 1991.
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sjonen til. Omorganiseringen fortsatte, og mange ansatte fikk sin 
arbeidsdag endret. 

I 1991 ble det utnevnt regionsjefer alle steder: Trygve Omberg, 
Region Sarpsborg, Bela Adamy, Region Moss, Øivind Sandem, 
Region Askim, Alf Kristiansen, Region Eidsberg og Sigurd Mar-
tinsen, Region Onsøy. I 1992 ble Per Bjergli regionsjef i Halden. 
Nye styringsprinsipper fulgte i kjølvannet av omorganiseringen.
Divisjonene og divisjonslederne fikk større frihet, og det ble slutt 
på at toppledelsen skulle blande seg inn i stort og smått. Ledelsen 
satte opp overordnede mål som ble tydeliggjort i budsjettproses-
sen. Målstyring i praksis, med andre ord. 

FAGFORENINGENE SPILTE MED
Fagforeningene ved elverket hadde tradisjonelt hatt en sterk posi-
sjon. Slik var det fortsatt ved inngangen til 1990-tallet. Organisa-
sjonsprosenten var henimot 100 både blant innvendig og utvendig 
personale. Fagforeningene utgjorde en maktfaktor og hadde ofte 

Per Bjergli ble konstituert 
som markedssjef i 1992 og 
ønskes velkommen av adm.
dir. Fred Nandrup.
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gitt innspill til de tidligere elverkssjefene om hvordan de ansatte 
ville ha det.

Også i prosessen med å omdanne og utvikle Østfold Energiverk 
viste fagforeningene en offensiv holdning. Fagforenings lederne var 
stort sett moderne Ap-folk. De hadde tatt inn over seg at gode 
bedrifter må omstille seg i takt med utviklingen ellers i samfun-
net. Karer som John Hedin, Øistein Fredriksen, Kjell Nilsen, Jan 
Erik Lager, Einar Antonsen, Bjørn Hermansen, Johnny Guldager, 
Johnny Rangjord og Gunnar Vee innså at forandringer ville og 
måtte komme. De hadde tillit til ledelsens forsikringer om at de 
ansattes interesser ville bli ivaretatt. Viktig var det også at fag-
foreningslederne ble involvert i strategiarbeidet fra første stund 
og fikk eierskap til prosessene som pågikk.

«TRYGGHET FOR DE ANSATTE»
Styreleder Nils Bjørnebekk med mangeårig virke i Arbeiderpar-
tiet, var en garantist for at selskapet kom til å oppføre seg skik-
kelig i den forestående omorganiseringen. Den kom til å gå over 
atskillige år – ikke i form av skippertak, men som en vedvarende 
prosess mot en stadig slankere og mer slagkraftig organisasjon. 

«Trygghet for de ansatte» ble gjentatt i mange sammenhen-
ger og ble et fast forankringspunkt i arbeidet. Dette gjaldt også 
når nødvendige personalreduksjoner kom på bane. Fra midten på 
1990-tallet ble nedbemanninger gjennomført ved naturlig avgang 
og tidligpensjonering. Så å si alle som ble tilbudt pensjonering fra 
62 år med full opptjening fram til 67, tok imot tilbudet.

De ansatte hadde fire representanter i styret, tre ordinære med-
lemmer og en fast møtende varamann. Sammen med fire–fem av 
de politisk valgte representantene kunne «ansattesiden» motsette 
seg beslutninger de ikke likte. Dette ble sjelden aktuelt, men de 
ansatte var en maktfaktor. Da Østfold Energi ønsket å få inn en 
samarbeidspartner i datterselskapene, og Hafslund, Sydkraft og 
Vattenfall kom med sine tilbud, hadde de ansattes representanter 
stor innflytelse på utfallet. 

FORANDRINGER MED NANDRUP
Østfold Energiverk hadde i 1991 ansatt Fred Nandrup som ny 
sjef. Han kom fra det private næringsliv og så etter nye mulighet er 
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for selskapet. Nandrup bidro til nytenking og ansatte folk som 
skulle fremme markedstankegangen. Det ble iverksatt en rekke 
tiltak for å sette Østfold Energiverk på kartet, blant disse «Indu-
stri i det grønne».

Selskapets styre var med på notene og ga administrasjonen 
nokså frie tøyler. Det ble utarbeidet ny logo og utgitt en rekke 
trykksaker som skulle styrke kommunikasjonen med kundene. 
Slike aktiviteter var i tiden og ga Østfold Energiverk et fortrinn i 
eget markedsområde. Snart skulle kampen om kundene begynne 
for alvor.

TILPASSET SEG ENERGILOVEN
1993 ble et konsolideringsår for Østfold Energiverk, men om stil-
lingene fortsatte jevnt og trutt. Som en følge av energilovens krav 
om å skille markeds- og monopolaktivitetene, ble de ansatte i de 
seks regionene fordelt på Markedsdivisjonen og Nettdivisjonen 
med virkning fra 1. september 1993. Divisjonene skulle heret-
ter opptre selvstendig, men støtte hverandre i det daglige arbeid. 
Meningen var å tydeliggjøre ansvar og henføre kostnadene dit de 
hørte hjemme. Tjenester levert mellom divisjonene ble avregnet 
etter medgått tid.

Etter hvert kom det på plass ny ledelse i divisjonene. Region-
sjef i Halden, Per Bjergli, ble konstituert som markedssjef fra 1992 
og fikk med seg nyansatte Sigmund Hansen og Ingvild Skaufel i 
markeds arbeidet. Fred Nandrup og Per Bjergli var uenige om orga-
niseringen av markedsavdelingen, og dermed ba Bjergli seg fritatt 
og vendte tilbake til Halden som regionsjef. Madeleine Cato ble 
i 1993 ansatt som selskapets nettdirektør og Arild Eklund hentet 
inn som markedsdirektør. Energidivisjonen med Sven O. Ambjørn-
rud som sjef, var det stabile holdepunkt i denne perioden.

FORANDRINGENS VIND BLÅSTE
Det heter så vakkert at «det blåser en forandringens vind», og det 
gjorde det også over elverkssektoren i Østfold. For mange ansatte 
fortonte denne vinden seg tidvis som stormkast med omveltnin-
ger i organisering og arbeidsform. Men menneskene er tilpasnings-
dyktige, og jevnt over må det sies at organisasjonsendringene lot 
seg gjennomføre uten mye støy. Selskapet hadde råd og tid til å 

Arild Eklund ble markeds-
direktør og skulle fremme 
markedstankegangen i 
selskapet.
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avpasse farten etter forholdene, og de ansatte og deres tillitsvalgte 
lot seg lede av Østfold Energis dyktige og målbevisste ledelse. 

STORSTILT OPPLÆRINGSPROSJEKT
Et stort opplæringsprosjekt ble igangsatt i 1993. Overmontører, 
driftsingeniører, montørformenn og montører ble tilbudt to års 
gratis skolegang ved Østfold tekniske fagskole med full lønn. Hen-
sikten med utdanningstilbudet var å tilføre selskapet nødvendig 
kompetanse. Ved sammenslutningen av elverkene hadde det opp-
stått en overkapasitet på montørsiden. Ved å videreutdanne mon-
tører slo man to fluer i en smekk. Til gjengjeld kunne Østfold 
Energi ansette en rekke nyutdannede montører i toårs vikariater 
slik at disse fikk verdifull yrkespraksis.

Opplæringsprosjektet ble støttet av staten som betalte 12 000 
kroner pr. måned pr. person til dekning av utgiftene. I løpet av en 

Elkraftstudentene i 1998 sammen med sine lærere. Fra venstre Aud Larsen (lærer), Svein Tore Svendsen, Lars 
Rynning, Ole-Petter Ringsrød, Frank Morten Lehmann, Tore Kjeve, Karsten Nordgaard, Freddy Mathisen, Tom 
Bergerøy og Svein Larsen (hovedlærer).
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femårsperiode benyttet 25 av Østfold Energis ansatte seg av til-
budet og kunne vende tilbake til nye oppgaver og mer ansvars-
fulle stillinger.

Fire av dem som tok teknisk fagskole, gikk videre ved Østfold 
ingeniørhøgskole hvor de fullførte sin ingeniørutdanning. Gjen-
nomgående oppnådde studentene svært gode resultater og fikk et 
fint karriereløft.

FORRETNINGSTANKEGANG PÅ VEI INN
Østfold Energiverk hadde ingen framtredende plass i innbygger-
nes bevissthet. Det var helt forståelig ettersom selskapet kun hadde 
et par år på nakken. Strøm var dessuten noe som «bare var der». 
Avbruddene skulle være korte og prisen lavest mulig. For øvrig var 
vanlige folks tilknytning svak. Eller som det ble uttrykt: «Elverk et 
er en grå, usynlig etat som man forbinder med lys og strøm og 
eldre menn som leser av strømmåleren». Derfor var det riktig og 
viktig å øke kundeaktivitetene slik Østfold Energiverk gjorde i 
denne perioden.

Østfold Energiverk var allerede fra starten et AS og slapp unna 
prosessene andre kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper 
måtte gjennom med henblikk på å bli aksjeselskaper. AS betydde 
ikke privatisering, men var et steg på veien mot å tilpasse seg 
energilovens krav om å skille konkurranseutsatt virksomhet fra 
nettmonopolet.

Så er det heller ikke selskapsformen som gir forretningstanke-
gang. Det handler om å skape nye holdninger i organisasjonen 
slik at grobunnen for business blir bedre. Det er måten de ansatte 
tenk er og handler på i forhold til kunder og kolleger som skaper 
det ønskede forretningsklima.

I 1994 sluttet Fred Nandrup i selskapet og flyttet tilbake til Oslo. 
Han ble ansatt i EuroStrom Trading, et selskap som skulle arbeide 
med salg av kraft fra Norge til Tyskland. I Nandrups sted ble Rolf 
M. Gjermundsen konstituert som administrerende direktør.

ENERGIDIVISJONEN DEN RØDE TRÅD
Selskapets energidivisjon var i realiteten en videreføring av Østfold 
Kraftforsyning. Drift av kraftverkene i Borgund og forvaltning av 
kraften fra disse var hovedoppgaven. Med energiloven skulle det 
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legges større vekt på å betjene store og små kunder, og til å gjøre 
dette arbeidet ble det opprettet en egen markedsdivisjon. 

I 1995 skjedde det en omorganisering ved at Markedsdivisjonen 
ble en del av den nye Kraftdivisjonen, fortsatt med Arild Eklund 
som markedsdirektør. Sven O. Ambjørnrud sa i forbindelse med 
omorganiseringen at dette var et nødvendig grep for å være på hjul 
med utviklingen i kraftmarkedet der optimal sammensetning av 
egenproduksjon og krafthandel er avgjørende for lønnsomheten.

Den videre utvikling skulle bringe med seg ytterligere endringer. 
Ved konserndannelsen i 1998 ble Østfold Energi Produksjon AS, 
Østfold Energi Kraftsalg AS og Østfold Energi Nett AS egne 
datterselskaper. 

Ettersom nett- og kraftsalgsvirksomheten etter hvert ble solgt 
ut av Østfold Energi, omtales disse forretningsområdene i egne 
kapitler. 

Produksjonsvirksomheten er fortsatt kjernen i dagens Østfold 
Energi, slik den har vært det siden selskapet ble stiftet 19. mai 
1988. Eller om man vil, helt siden Østfold Kraftforsyning ble ope-
rativt fra 1. januar 1974. Kraftproduksjon og tilknyttede aktivi-
tet er omtales i flere av bokas kapitler.

Vidar Gram foretar 
inspeksjon av turbinhjul 
og nåleservoer i Borgund 
Kraftverk i mars 1994.
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Østfold Kraftforsyning ble opprettet i 1974 for å administrere  Borgund 
Kraftverk og produksjonen fra dette. Overordnet mål var å skaffe 
elverk ene og større forbrukere i Østfold den nødvendige energi i form 
av elektrisk kraft. Fylkestinget var øverste myndighet for selskapet 
og vedtok budsjett, fastsatte kraftpris og oppnevnte medlemmer til 
styr et i Østfold Kraftforsyning.

I tillegg til egenproduksjonen fra Borgund Kraftverk, etter hvert også 
fra Nyset-Steggje, inngikk Østfold Kraftforsyning avtaler med aktører 
i markedet for å sikre krafttilgangen til elverkene og øvrige kunder. 

OMSATTE STORE KRAFTVOLUM
Statskraft, kraft fra Tokke, Hafslund, Skiensfjordens kommunale kraft-
selskap (SKK) og andre produsenter måtte til for å dekke forbruk et, 
som vokste år for år. I 1978 utgjorde salget til elverkene like over 2 
TWh. I 1987 var det økt til 3,7 TWh, og i 1993 var volumet oppe i 
4,9 TWh.

Til å begynne med var det Hafslund som tok seg av kraftanskaffel-
sen basert på en leveringsavtale med Østfold Kraftforsyn ing. Hafslund 
hadde også driftsansvar for Borgund Kraftverk og betjente fjernkon-
trollanlegget som styrte aggregatene og overvåket magasinfyllingen. 
Også teknisk drift, vedlikehold og en del administrative oppgaver i 
tilknytning til fallrettigheter, skjønn og erstatninger inngikk i avtalen.

«TILFELDIG KRAFT» ERSTATTET OLJE
«Tilfeldig kraft» var betegnelsen overskuddskraft som var tilgjengelig i 
år med stort tilsig, og som ikke kunne selges som fastkraft. Det såkalte 
«samkjøringsmarkedet» hadde blitt landsomfattende på 1970-tallet, 

Kraftproduksjon og 
-handel har hele 
tiden vært kjernen

F.v. Jan Kvame, Olav 
Kristian Birkeland og 
Randi Boge utgjør 
Østfold Energis 
krafthandelsavdeling.
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og her kunne produsentene utveksle kraft. Da energiloven trådte 
i kraft i 1991, ble det lukkede markedet for tilfeldig kraft erstattet 
av et åpent marked for all produsert elkraft. Mange flere aktør er 
dukket opp, og det skapte en ny situasjon. 

I en årrekke formidlet Østfold Kraftforsyning betydelige kvanta 
«tilfeldig kraft» til mange elverk og bedrifter i Østfold. Prisen på 
tilfeldig kraft var langt lavere enn fastkraftprisen, og tilfeldig kraft 
ble benyttet til drift av elektrokjeler istedenfor olje. Samtidig ble 
utnyttelsen av kraftproduksjonen bedre ved at man hadde avtak ere 
til overskuddskraften. Østfold Kraftforsyning og Hafslund fore-
tok felles utveksling av tilfeldig kraft med Samkjøringen, og det 
var Hafslund som foresto anmelding av utvekslingen.

TOK OVER STYRINGEN SELV
Fra 1979 begynte Østfold Kraftforsyning å anmelde sin produk-
sjon overfor Samkjøringen, men det skjedde via Hafslund. Slik 
var det fram til 1985 da en ny avtale ble inngått. Nå overtok sjef-
ingeniør i Borgund, Arnt Tallaksen Romundstad, driftsansvaret 
for Borgund Kraftverk, og Østfold Kraftforsyning satte selv opp 
kjøre- og produksjonsprogrammet. Fortsatt gikk anmeldingene 
via Hafslund, men også dette ble det slutt på. 

Det var en begivenhet 
da Østfold Energi fra 

1. januar 1995 kunne overta 
driftssentralfunksjonen 
i egen regi. Her hentes 

datautstyret hos Hafslund.
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Fra 1. mars 1995 overtok så Østfold Energiverk driftssentral-
funksjonen som Hafslund hadde hatt i over 20 år. Det ble inves-
tert omkring en million kroner i nytt datautstyr, og dermed var 
Østfold Energiverk rustet til å overta alle oppgaver i egen regi. 

Med nye døgnkontinuerlige markeder ble driftssentraltjenest-
ene satt ut på anbud i 2003. Driftssentralen til Elkem Saudefald-
ene fikk oppdraget og har det fortsatt.

Organiseringen av kraftproduksjon og krafthandel har endret 
seg gjennom tiårene. Til å begynne med skjedde alt i Østfold Kraft-
forsyning som i 1978 hadde 22 ansatte. 16 av disse jobbet i Bor-
gund og resten i Moss. Antallet ansatte i selskapet økte suksessivt 
framover mot 1988 da det var kommet opp i 40. I tillegg til 19 
ansatte i Borgund var de øvrige tilknyttet kontoret i Sarpsborg 
hvor også enøk-virksomheten var i sterk vekst. Fra 1988 ble Øst-

F.v. Kokan Steffensen, 
Jan Kvame og Henrik 
Evenrød ved datamaskinen 
i handelsrommet på 
Fylkeshuset i 1995. 
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fold Kraftforsyning en del av Østfold Energiverk A/S, og i 1991 
sluttet en rekke elverk seg til slik at antallet ansatte økte fra 43 til 
439 så å si over natten.

EGEN ENERGIDIVISJON FRA 1992
Fra 1992 ble produksjon og krafthandel skilt ut i en egen divi-
sjon, Energidivisjonen. En markedsdivisjon skulle betjene hushold-
ning er og næringslivskunder. Ved en omorganisering med virkning 
fra 1. juni 1995 ble Markedsdivisjonen innlemmet som en under-
avdeling i Energidivisjonen, som samtidig skiftet navn til Kraft-
divisjonen. Sven O. Ambjørnrud representerte kontinuiteten og 
ledet alle selskapets aktiviteter på kraftområdet.

Krafthandel hadde ansvar for produksjonsplanlegging for 
kraftverkene, systemoptimalisering, oppfølging og avregning av 
engros-kunder, kraftutvikling og statistikk. Jan Kvame var sjef 
for krafthandel slik han fortsatt er det i 2019. Stabs- og analyse-
avdelingen ble ledet av Per Erik Larsen, mens Terje Olaussen var 
leder for teknisk/administrativ stab. De besørget tekniske og øko-
nomiske utredninger, utviklet tekniske og administrative systemer 
og utførte kvalitetskontroll. 

PÅL SANDNES OVERTOK RORET
Fra 1. januar 1997 overlot Ambjørnrud ledelsen av Kraftdivisjon en 
til Pål Sandnes som både ble produksjons- og markedsdirektør. 
Ambjørnrud pensjonerte seg 13. juni 1997. Dette året ble det gjen-
nomført en ny omorganisering i Kraftdivisjonen. Den tidligere 
strategi- og analyseavdelingen ble avviklet og Henrik Evenrød, 
Kokan Steffensen og Magne Utne overført til handelsavdelingen. 
Per Erik Larsen ble overført til direktør Pål Sandnes’ stab og sted-
fortreder for direktøren. 

Endringen innebar en styrking av krafthandelsmiljøet som her-
etter fikk ansvar for følgende fagområder:
•  Analyser av energimarkedet på nordisk og europeisk nivå
•  Utforming av handelsstrategier
•  Optimalisering av produksjonen ved egne kraftverk
•  Aktiv handel i organiserte markeder og bilateralt
•  Avregning av kunder i engrosmarkedet
•  Rapportering av virksomhetens risikoposisjoner

Rekordartet 
kraftforbruk

Aldri har det norske kraft-
forbruket vært høyere enn det 
var i 2018. Det samlede forbruk 
endte på 135,4 terawattimer, det 
vil si 135,4 milliarder kilowatt-
timer. Gjennomsnittlig kraftpris 
ble også rekordhøy med 42 øre 
pr. kilowattime.

Strømproduksjonen innen-
lands falt til 145,7 TWh. Det 
betyr at Norge fikk en netto-
eksport på 10 TWh som var en 
nedgang fra 2017 på 15 TWh. 
Selv om Norge på årsbasis 
har et kraftoverskudd, må vi 
i perioder importere kraft fra 
utlandet.
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KRAFTHANDELSVIRKSOMHETEN I DAG
Hovedoppgavene for krafthandel i 2019 er produksjonsplanleg-
ging for Østfold Energis vannkraftverk og salg av kraften som 
produseres. Det innebærer å optimalisere produksjonen i forhold 
til prisforventningene i spotmarkedet hensyntatt de restriksjoner 
konsesjonsbetingelsene for de forskjellige kraftverkene gir. 

All produksjon utenom konsesjonskraftvolumet blir omsatt på 
den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her legger krafthandels-
avdelingen inn salgsbud for produksjonen de neste 24 timene alle 
dager i året. I et normalår omsetter Østfold Energi omkring 2 100 
GWh. Selskapet er også aktiv i Statnetts markeder for balansetjen-
ester. For å få en mer forutsigbar inntekt de nærmeste årene sikres 
noe av produksjonen framover i tid i det finansielle kraftmarkedet. 

Etter oppkjøpet av Siso Energi AS med kraftverkene Siso og 
Lakshola sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 
2010, er Østfold Energis krafthandelsavdeling porteføljeforvalter 
også for dette selskapet og omsetter produksjonen på Nord Pool.

Krafttrader Atle Sebjørnsen 
og finanssjef Bengt Petter 
Johansen (bak) følger med 
på kraftprisens utvikling i 
2009.
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Ved de kommunale elverkene var nettdriften dominerende, og 
de fleste ansatte drev med tekniske oppgaver. Slik var det også 
i Østfold Energiverk etter sammenslutningen i 1991–92. Av 500 
ansatte hadde 375 sin tilhørighet til nettet. Når de mange om stil-
lingene skulle gjennomføres, var det følgelig flest nettansatte 
som ble berørt.

De tidligere elverkene var ikke spesialiserte og organisert slik 
de etter hvert ble. De fleste var små enheter og fikk bistand 
fra eierkommunene, blant annet ved større innkjøp. De 

hadde en enkel administrativ overbygning med elverkssjefen på 
toppen. Merkantil avdeling eller økonomiavdelingen – betegnels-
ene varierte fra elverk til elverk – sørget for fakturering, betalings-
påminnelser, regnskapsførsel og ordinær kundebehandling. 

På teknisk side hadde man en liten planavdeling, en drifts- og 
anleggsavdeling foruten en kontroll- og måleravdeling samt Det 
lokale eltilsyn. Flest ansatte var det i anleggsavdelingen som sto 
for linjebygging, kabelgraving, bygging av trafokiosker og vedlike-
hold av installasjonene. 

Avdelingene samarbeidet om prosjekter som skulle settes i gang, 
og det måtte foretas grundige prioriteringer da det ikke var pen-
ger til alt. Bruken av data kom ganske sent og medførte at mange 
rutiner måtte legges om.

Ved mange av elverkene i Østfold var det fra starten opprettet en 
egen installasjonsavdeling som fikk et betydelig omfang. Flere av 
disse skaffet seg egne utsalg med lamper, brune- og hvitevar er og 
drev ganske stort. Installasjonsvirksomheten gikk tilbake da kom-
munene åpnet for at også private kunne konkurrere om oppdragene. 
Ved sammenslåingen til Østfold Energiverk i 1991 ble det drevet 
installasjonsvirksomhet av betydning bare i Eidsberg og Moss.

Nettvirksomheten gjennom-
gikk store forandringer

Motstående side:
Helge Iversen t.v. og Ronny 
Kvernsveen under linjearbeid 
på Hafslundsøy i 1997.
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SEKS SELVSTENDIGE REGIONER
Det hadde vært en forutsetning for mange av lokalpolitikerne som 
gikk inn for å etablere Østfold Energiverk A/S med seks regioner, 
at det ble opprettholdt en betydelig aktivitet i lokalområdene. 
«Arbeidsplasser» var et nøkkelord i en tid da mange bedrifter i 
industrifylket Østfold forsvant. Regionene var godt rustet både 
med personell og materiell og organisert som selvstendige elverk. 
Utnyttelse av felles ressurser forekom i liten grad, og det var 
beskjeden vilje til mobilitet mellom regionene. 

Om man i dag etterprøver det som ble uttalt og forespeilet av 
arbeidsplasser og lokal aktivitet før sammenslutningen, fortoner 
disse utsagnene seg i beste fall som optimistiske. Alle visste at det 
rådet en nokså stor overtallighet, og at produktiviteten måtte for-
bedres. Mer rasjonell drift, som var forutsetningen for enten lavere 
strømpriser eller utbytte til kommunene, var selve begrunnelsen 
for sammenslutningen. I praksis betyr «produktivitetsutvikling» 
det samme som «færre ansatte til å utføre oppgavene». Likevel ble 
uttrykk som «regionene er viktige byggesteiner» og «arbeidsplass-
ene skal opprettholdes» hyppig benyttet. 

Konsulenter som gjennomgikk virksomheten, antydet en årlig 
besparelse på 50 millioner kroner for et sammenslått Østfold 
Energiverk A/S. Denne skulle oppnås bl.a. ved å erstatte manu-
elle operasjoner med moderne maskiner og bedre utstyr, organi-
sere arbeidet bedre, utnytte felles ressurser samt bli mer bevisst på 
tid- og kostnadsbruken. 

Madeleine Cato tiltrådte som nettdirektør i 1993. Hun så at 
organiseringen var lite egnet til å oppfylle energilovens intensjoner. 
Fra første dag arbeidet hun for å gjøre virksomheten mer effek-
tiv. Innføring av regioner var et skritt i retning av større enheter 
og en prøve på hva som kunne oppnås.

 
FELLES FJERNKONTROLLANLEGG
De seks regionene drev virksomheten parallelt innenfor sine geo-
grafiske områder. De bygde ut og vedlikeholdt nettet og løste feil-
situasjoner hver for seg med egne overordnede vakter. Et første 
steg på veien mot å gjøre ting felles, var det store fjernkontroll-
prosjektet som ble initiert i 1994. Mer enn seks millioner kroner 
kostet det å bygge ut fjernkontroll i alle regionene. Det mulig-
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gjorde at nettet kunne overvåkes og styres fra ett sted med bety-
delige besparelser som følge.

Arbeidet med fjernkontrollanlegget var et skoleeksempel på 
samarbeid over regiongrensene. Det ble satt sammen montørlag 
med ansatte fra flere regioner som fikk lære nye kolleger å kjenne. 
I internavisen «ØSEN» kunne man lese om fornøyde montører 
som hadde kastet seg over oppgavene i beste samarbeidsånd. Fjern-
kontrollprosjektet bidro til å skape en «vi-følelse» i hele Østfold 
Energiverk. Det dannet også utgangspunktet for etablering av en 
døgnbemannet driftssentral i Moss noen år senere.

– LIGGET I PAKKA HELE TIDEN
Også de tillitsvalgte forsto at forandringer var uunngåelige. Da 
hovedtillitsvalgt for NEKF, Øistein Fredriksen, ble intervjuet av 
internavisen «ØSEN» i 1996, uttalte han at de ansatte måtte være 

Fjernkontrollprosjektet 
var det første store felles-
prosjektet i Nettdivisjonen 
da det i 1994 ble satt 
sammen arbeidslag fra flere 
regioner. Harald Hansen, 
Askim, Lars Rynning, Moss 
og Dagfinn Klund, Eidsberg 
jobbet godt sammen.
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forberedt på forandringer: – Det har tatt tid å komme dit vi er i 
dag. Uten å utnytte fordelene sammenslutningen innebærer, tjener 
vi ikke penger, sa Fredriksen. Han var fornøyd med de ansattes 
medvirkning i prosessen, men forsto at enkelte kunne være eng-
stelige over at de fikk nye arbeidsoppgaver.

Fra 1995 pågikk det en prosess for å erstatte regionene med 
funksjonelle fagseksjoner. Seksjonene skulle legges til de samme 
sted ene hvor regionene hadde vært. Det ble opprettet fire seksjoner 
for uten toppledelsen ved hovedkontoret. Seksjonene fikk hoved-
ansvar for spesielle arbeidsoppgaver og funksjoner, noe som med-
førte kompetanseoppbygging og spesialisering. I årsrapporten for 
1995 heter det at utviklingen skulle fortsette i tiden framover. Hal-
den var først ute med en felles kundeseksjon for hele Østfold, og 
i 1997 skulle resten av nettvirksomheten seksjoneres. 

Begrunnelsen for denne omorganiseringen var først og fremst 
hardere krav fra NVE om rasjonell drift. Nettregimet forutsatte 
at virksomheten ble effektivisert med vel to prosent pr. år. Klarte 
man ikke det, gikk det ut over avkastningen på bokført nettkapi-
tal med dårligere økonomiske resultater som følge.

Bedriftsfotballen var populær, 
og under det årlige Østfold 
Energi-mesterskapet ble det 
satset knallhardt i takling-
ene. Her jubler spillerne fra 
Region Halden for et nytt 
napp i vandrepokalen.



| 91

I FREMSTE REKKE INNEN DATABRUK
Ledelsen i nettselskapet var opptatt av å måle seg med de beste i 
bransjen. Derfor deltok folk fra Østfold Energi på alle samlinger 
og kurs som kunne tilføre organisasjonen ny kunnskap. Madeleine 
Cato hadde bakgrunn som pedagog og elektroingeniør og inspi-
rerte kollegene til vedvarende kompetansebygging. I flere år hadde 
man et samarbeid med Sintef slik at nettvirksomheten kunne være 
oppdatert innenfor relevante teknikkområder.

Også i bruken av databaserte verktøy var Østfold Energi i frem-
ste rekke. Nå skulle man ikke lenger stole på at vesentlige kom-
ponenter og plasseringen av disse satt i hodet på montører og 
overmontører. Og de gamle, flotte tegningene var upraktiske å 
bruke når man jobbet på tvers av de gamle regiongrensene. 

Gjennom flere år pågikk en omfattende registrering av nettet 
i Netbas, ledet av Olav Eide ved Region Sarpsborg. Denne data-
basen ga full oversikt over alle komponenter og dimensjoner som 
var brukt ved bygging og oppgradering av nettet. Selskapet brukte 
mange millioner kroner på Netbas-prosjektet, men fikk tilbake 
med rentes rente. Det samme gjaldt det digitale kartsystemet Net-
gis. Alle kart ble digitalisert og gjort tilgjengelige på nett, noe som 
medførte at hele organisasjonen hadde tilgang til oppdaterte kart 
uansett hvor i fylket man jobbet. Også andre databaserte systemer 
ble tatt i bruk for å forenkle og effektivisere arbeidet.

DELTAKELSE OG FORANKRING
Et element som kom til å underbygge det gode forholdet mellom 
ansatte, tillitsvalgte og ledelse under arbeidet med å omstille Øst-
fold Energi, var den åpne dialogen og de hyppige kontaktene. Både 
administrerende direktør Egil Arntsen og nettdirektør Madeleine 
Cato var påpasselige med å informere de tillitsvalgte og involvere 
dem i arbeidet med den nye organisasjonen. De tillitsvalgte sørget 
så for informasjon til sine medlemmer. Oppslag ute i regionene og 
hyppige artikler i «ØSEN» gjorde at de fleste følte seg godt infor-
mert om det som skulle komme. De tillitsvalgte kom med mange 
innspill som gjorde at resultatet ble bedre enn det ellers ville ha vært.

I forbindelse med utarbeidelse av strategidokumenter, konsern-
dannelse og andre store saker ble det gjennomført allmøter i de 
seks regionene og i Borgund. Her var det rom for diskusjoner og 

Olav Eide, tidligere elverks-
sjef i Tune, var senere region-
sjef både i Sarpsborg og 
Onsøy.
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spørsmål, og på hjemmebane følte de ansatte at de kunne gå rett 
på sak. Tilsvarende møter ble holdt med kommunestyrene i eier-
kommunene, og Østfold Energis ledelse hadde i slike perioder en 
tettpakket møtekalender.

SEKS REGIONER = FIRE SEKSJONER PLUSS TILSYNET
Gjennom hele 1997 pågikk arbeidet med å utforme «Nye nett». 
Madeleine Cato hadde med seg en gruppe av flinke folk som 
var med på notene. Per Bjergli, Arild Borge, Øystein Hovden, 
Robert Jørgensen, Arild Myrvang, Per Olaussen, Tommy Skauen, 
Anita Smedstuen, Steinar Storengen og flere andre gikk til verk et 
med entusiasme og klarte å få med seg hele organisasjonen på 
nytenking. 

Omfattende involvering av ledere og mellomledere beredte grun-
nen for seksjonsinndelingen, og i august kunne den nye organi-

Regionsjefene i Østfold 
Energi Nett møttes til 
avskjedsfest i juli 1997. Nå 
skulle regionene avløses 
av fagseksjoner. F.v. Odd 
Bartholsen, Askim, Robert 
Jørgensen, Sarpsborg, Alf 
Kristiansen, Eidsberg (bak), 
Øystein Gåserud, Moss og 
Arild Borge, Onsøy.
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sasjonen presenteres. Det ble opprettet egne seksjoner for drift 
(Moss), kunder (Halden), anlegg (Sarpsborg) og plan (Askim/
Eidsberg) foruten Det lokale eltilsyn som fikk tilhold i Sarpsborg. 
Onsøy ble en underavdeling av Sarpsborg. I alle regionene skulle 
det være lokale anleggs- og kundeavdelinger som tidligere. 

Den nye organisasjonen var operativ fra 1. oktober 1997, og 
begivenheten ble feiret med T-trøyer påtrykt «Nye nett»-logo, bløt-
kake og fruktchampagne. Datoen er en merkedato i nettvirksom-
hetens historie ettersom organisasjonen som nå kom på plass, 
gjorde det mulig å optimalisere driften i årene som fulgte.

DØGNBEMANNET DRIFTSSENTRAL I MOSS
Fra mai 1998 kunne driftssentralen i Moss ta imot feilmeldinger fra 
nettkunder i hele fylket. Også koblingsmyndigheten ble overført til 
Moss. Dette la til rette for å avvikle ordningen med overordnede 
vakter i de seks regionene med en årlig besparelse på 1,5 millioner 
kroner. I tillegg oppnådde man økt profesjonalitet ved at de ansatte 
på driftssentralen nesten utelukkende jobbet med koblinger.

Den nye driftssentralen skulle være døgnbemannet for å kunne 
ivareta de nye oppgavene. Det ble innført en seksskiftordning på 
sentralen foruten hjemmevakt for lokale vaktlag med to montør er 
i hver region.

«Nye Nett» ble en realitet 
fra 1. oktober 1997 med fire 
fagseksjoner lokalisert rundt 
om i Østfold og eltilsynet i 
Sarpsborg. Her feirer ansatte 
i Onsøy med bløtkake. F.v. 
Harold Saunders, Kari A. 
Jenssen, Knut Larsen, Linda 
Jørgensen og Einar Ek.
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Den nye driftssentralen i 
Moss ble satt i drift i mai 

1998 og kunne ta imot 
feilmeldinger fra hele fylket. 

Foran f.v. Magne Faale og 
Gunnar Løken. Bak f.v. 

Ragnar Johannessen, Håkon 
Langgård, Arild Myrvang og 

Peder Berget.

Fellesbygg Indre i Askim 
ble innviet i 1999 og la 
til rette for en samling 
av nettvirksomheten i 

Indre Østfold.
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FELLESBYGG SAMLET INDRE ØSTFOLD
I flere år ble det diskutert samlokalisering av virksomheten i Indre 
Østfold. Østfold Energi Nett hadde store anlegg både i Askim og 
Eidsberg, og det ville gi betydelige kostnadsbesparelser å samle 
alle på ett sted. 

Det pågikk en kraftig tautrekking mellom de to kommunene 
om å få det nye senteret lagt til «sin» kommune, og i innspurten 
sto det mellom Sekkelsten i Askim og Brennemoen i Eidsberg. Det 
endelige valget falt på Sekkelsten hvor en byggeklar tomt gjorde 
det mulig å komme raskt i gang med nybygget. Sommeren 1999 
kunne det innvies med stor festivitas.

Fellesbygg Indre utgjorde 3 500 kvadratmeter fordelt på kon-
tor er, verksted, lager, garasjer og øvrige fasiliteter og kostet 39 mil-
lioner kroner. Ved salg av eiendommene i Mysen og Askim kunne 
omkring halvparten av byggesummen dekkes inn. 

Noen år etter at Fortum hadde overtatt nettvirksomheten, flyt-
tet selskapet ut av bygget i Askim. Eiendommen ble solgt i 2007 
og rommer i dag Dynatech AS og noen mindre virksomheter.

SYDKRAFT-AVTALENE UNDERTEGNET
2. mars 2000 signerte styreleder Nils Bjørnebekk, konsernsjef Egil 
Arntsen og Sydkraft-direktør Khennet Tallinger avtalene mellom 
de to selskapene. De innebar i korte trekk at Sydkraft ble mino-
ritetseier i to av Østfold Enrgis datterselskaper, nemlig Østfold 
Energi Nett AS og Østfold Energi Kraftsalg AS. Transaksjonen 
hadde en verdi på 784 millioner kroner. Sydkraft-representanter 
tok plass i styrene i de felleseide datterselskapene.

Som et ledd i arbeidet med å gjøre entreprenørvirksomheten 
mer konkurransedyktig, var anleggsseksjonen i 1999 skilt ut fra 
Østfold Energi Nett AS som eget AS. Robert Jørgensen, tidligere 
seksjonssjef for drift og anlegg i nettselskapet, ble ansatt som 
administrerende direktør i Østfold Energi Entreprenør AS. Han 
hadde lang erfaring fra konkurranseutsatt næringsliv og så med 
forventning fram mot den nye oppgaven. Selskapet ble operativt 
fra 1. september 2000 og fikk fra starten 180 ansatte. 

Allerede et par år hadde entreprenørvirksomheten måttet kon-
kurrere om oppdrag i markedet, også fra eget nettselskap, og dette 
hadde medvirket til skjerpet forretningstankegang og heving av 
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kvaliteten. Etter at entreprenørvirksomheten var skilt ut, utgjorde 
bemanningen i nettselskapet 110 personer. Også Det lokale eltil-
syn ble senere skilt ut som et eget selskap, og i 2005 ble det solgt 
til Hafslund.

I februar 2002 kunne omsider kundehåndteringssystemet Pomax 
Customer tas i bruk etter mange år med utvikling og feilretting. 
Utviklingsarbeidet startet i 1995 og kom til å legge beslag på store 
ressurser i nett- og kraftsalgsvirksomheten.

ØSTFOLD ENERGI NETT SAMLES
For å utnytte ressursene bedre startet Østfold Energi Nett i 2002 
en prosess for å samle alle aktiviteter under ett tak. En prosjekt-
gruppe med Per Bjergli i spissen vurderte ulike alternativer på 
strekningen Moss–Sarpsborg. 

Det var delte oppfatninger i lokalmiljøene om flyttingen. Tap av 
viktige arbeidsplasser ble framholdt som et stort minus. Mange av 
de ansatte i Indre Østfold ville dessuten få lang arbeidsvei dersom 
Moss ble det nye tilholdsstedet. Nå ventet de spent på avgjørelsen 
om framtidig lokalisering.

Prosessen endte med at Østfold Energi Nett flyttet til Grålum 
i Sarpsborg. Her ble det satt opp en ny fløy på det tidligere BI- 

Østfold Energi 
Nett målte hvert år 
kundetilfredsheten 

med hjelp av Norsk 
Gallup Institutt. 

Anita Smedstuen t.v. 
og Lise Einarsen ved 

kundesenteret i Halden 
var svært fornøyd med 
de positive resultatene 

av målingene.
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bygget, og dermed kunne hele virksomheten samles slik målsetting-
 en hadde vært. Innflyttingen i nye lokaler fant sted i 2003.

FRA SYDKRAFT TIL FORTUM
I desember 2002 sto det klart at Sydkraft kom til å overta alle 
aksjene i Østfold Energi Nett med virkning fra 16. januar 2003. 
Det innebar i praksis at hele den tradisjonelle elverksvirksomhet en 
som Østfold Energi hadde fått hånd om ved sammenslutningen i 
1991–92, forsvant så å si over natten.

Sydkrafts eierskap til Østfold Energis tidligere nett ble svært 
kortvarig. Helt overraskende kom finske Fortum på banen og over-
tok alle Sydkrafts aktiviteter i Norge. Skiftet ble gjort gjeldende 
fra 1. april 2003.

Utviklingen har imidlertid gått videre. I 2014 overtok Hafslund 
nettvirksomheten til Fortum, og mange av de tidligere Fortum- 
ansatte fikk nytt arbeidssted. I 2017 flyttet de siste fra Sarpsborg, 
og dermed var hele den tidligere nettvirksomheten til Østfold 
Energi, både i Sarpsborg og de øvrige Østfold-byene, borte.

Montørene i Østfold Energi 
Entreprenør ble utstyrt med 
håndholdte PCer, såkalte 
PDAer. Via disse fikk de 
overført arbeidsordre og 
kunne registrere medgått 
tid på de ulike prosjekt-
ene. T.h. Arild Johnsen 
sammen med Magne 
Kaspersen fra Synkarion som 
utviklet programvaren til 
PDA-løsningen.
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Flere steder i boka framheves betydningen de tillitsvalgte i 
selskapet hadde i forbindelse med sammenslutningen til Østfold 
Energiverk A/S, omfattende omorganiseringer og ved valg av 
industriell partner etter konserndannelsen. 

Bjørn Hermansen var hovedtillitsvalgt for NEKF-medlemmene 
i deler av denne hektiske perioden. Som leder av den største 
fagforeningen var han også leder av «Felles røst», fagforening-
enes samarbeidsorgan. Etter konserndannelsen ble han valgt til 
konserntillitsvalgt.

FASTE SAMTALER HVER MÅNED
Mens John Hedin var hovedtillitsvalgt sørget han for å innstifte 
månedlige samtaler med adm.dir. Fred Nandrup. Disse samtalene 
ble videreført da Egil Arntsen overtok som sjef. De var av orien-
terende art ettersom det ikke ble tatt formelle beslutninger, men 
tillitsvalgte og ledelse ga og fikk vesentlig informasjon om situa-
sjonen i selskapet. Det bidro til trygghet og åpenhet.

Selv om det bare var hovedtillitsvalgt som deltok i de månedlige 
samtalene med administrerende direktør, fikk øvrige tillitsvalgte 
informasjon om sakene som var til drøfting. 

HADDE AVKLART EUROPA-AKSEN
Bjørn Hermansen som ble hovedtillitsvalgt etter Øistein Fredrik-
sen i 1997, har fortalt om hvordan de tillitsvalgte forberedte seg 
på at Østfold Energi kunne få en internasjonal partner. Prosessen 
resulterte i at Sydkraft kom inn som minoritetseier i 1999.

I NEKF hadde tillitsvalgte i de store energikonsernene Statkraft, 
Statnett, BKK og Hafslund tidlig begynt å snakke sammen om at 
store endringer var i gjære. Østfold Energi kom etter hvert med i 
disse diskusjonene. 

– Kjøp og salg av selskapsandeler over landegrensene ble stadig 
mer aktuelt, og vi ville være forberedt. Selv var jeg med på nor-

Tillitsvalgte tett på prosessene

John Hedin fra Sarpsborg 
var en solid hovedtillitsvalgt 
under dannelsen av Østfold 
Energiverk.



| 99

diske konferanser både i Sverige og Danmark før Sydkraft-avtalen 
og i Finland rett før Fortum overtok de tidligere Østfold Energi- 
selskapene, forteller Hermansen.

– De tillitsvalgte i selskapene på Østlandet dannet seg et bilde 
av framtidas energiakse i Skandinavia. Den gikk fra Oslo og Øst-
landet ned gjennom Sverige, via Sydkraft, og der skulle den kobles 
til Europa-aksen. Dette hadde vi drøftet i NEKF på distrikts- og 
forbundsplan, og det var enighet om at framtida lå her. Det var 
nok den største grunnen til at det ikke ble noen større motstand 
mot samarbeid og oppkjøp over grensene, sier Bjørn Hermansen.

PRESS PÅ DE TILLITSVALGTE
Tillitsvalgte som også var medlem av selskapets styre, hadde tidvis 
en vanskelig dobbeltrolle. Mens de som tillitsvalgte hadde med-
lemmenes beste som rettesnor, skulle de som styremedlemmer først 
og fremst ivareta selskapets interesser.

I forbindelse med omorganiseringer, nedbemanninger, flytting 
av funksjoner og salg av virksomheter ble de stilt ovenfor til dels 
uforenlige interessekonflikter.

Bjørn Hermansen t.h. 
avløser Øistein Fredriksen 
som hovedtillitsvalgt i 1997.
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Østfold Energiverk brukte de første årene etter at selskapet ble 
operativt på å tilpasse seg intensjonene i energiloven. Myndighet-
ene ville at forandringene skulle være markedsdrevet – «snille 
abonnenter» skulle skoleres til å bli «krevende kunder». Det 
måtte energiverkene innrette seg etter, ikke minst når det gjaldt 
kraftsalg til husholdninger og næringslivskunder.

T ilnærmingen til markedstankegang i elverkene var nokså 
avventende inntil loven ble akseptert som et uavvendelig fak-
tum. Da den første Østfold-kunden fant seg ny kraftleveran-

dør i 1992, vakte det stort oppstyr internt. 

MARKED SOM EGEN DIVISJON
Som en forberedelse til å møte markedet ble Sigmund Hansen og 
Ingvild Skaufel i 1991 ansatt i selskapet, begge med bakgrunn fra 
konkurranseutsatt virksomhet. Deres oppgave var å forberede og 
gjennomføre kundeaktiviteter. Våren 1992 fikk de selskap av Per 
Bjergli som konstituert markedssjef. Ved divisjonaliseringen av 
selskapet ble det etablert en egen markedsdivisjon ved siden av 
Energidivisjonen, Nettdivisjonen og senere også Installasjonsdivi-
sjonen. Markedsaktivitetene ble koordinert i Markedsdivisjon en 
med Arild Eklund som leder. En liten stab ved hovedkontoret utar-
beidet planer for markedsarbeidet og hadde egen kundeportefølje, 
men de fleste selgerne arbeidet ute i de seks regionene. Over tid 
var målet å samle markedsressursene ved et felles kundesenter i 
Sarpsborg. 

MÅTTE STORE SYSTEMENDRINGER TIL
Østfold Energiverk var et av de første energiverkene i landet som 
etablerte en markedsavdeling. En vesentlig forutsetning for at det 

«Snille abonnenter» skulle 
bli «krevende kunder»
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frie kraftmarkedet kunne realiseres, var at energiverkene klarte å 
skille kraftsalg og distribusjon både kostnadsmessig og prismes-
sig. Før energiloven snudde alt på hodet, hadde alle kundene fått 
én samlet pris. Nå måtte selskapene gå dypt inn i sine regnskap er 
fra år tilbake for å finne den egentlige verdien på investeringer 
gjort i distribusjonsnettet og beregne nettleie for næringskunder 
og husholdningskunder.

Dessuten måtte man etablere måter å beregne forbruket til de 
små kundene på timebasis for å kunne tilby dem nye kraftproduk-
ter, og for å kunne håndtere bytte av leverandør også for disse kun-
dene selv om man ikke hadde reelle måledata. Dette fungerte godt 
helt fram til 2018 da nye målere som registrerer forbruk nøyaktig 
time for time, ble montert.

MILDVÆR GA KRAFTOVERSKUDD
Konkurranse om de større kundene startet for alvor i 1992 i en 
periode med kraftoverskudd. Overskudd i et marked betyr som 
regel lavere priser, og det var nettopp det som skjedde. Været spilte 
inn og sørget for stor kraftproduksjon. I tillegg ble det en mild 
vinter som førte til svært lavt forbruk. Myndighetenes beslutning 
om å fristille kundene til Statkraft fra inngåtte avtaler innebar at 

Sigmund Hansen og 
Ingvild Skaufel ble 
ansatt å få i gang 
markedsarbeidet.
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dette selskapet fikk et stort kraftoverskudd som ble tilført mar-
kedet. Også Østfold Energi fikk reforhandlet sine kontrakter og 
kunne være med i konkurransen. 

I den første tiden med konkurranse ble det forhandlet med 
næringskunder både sent og tidlig. I Østfold Energi ble avtalene 
inngått med forbehold om styrets godkjennelse. Dette fungerte 
ikke i et dynamisk marked, og andre ordninger måtte utmeisles.

BARE DE STORE FIKK «SHOPPE»
Det dukket opp nye kraftselgere, noen av dem spekulative og kort-
siktige i tankegangen. I første omgang var det i Oslo og andre 
større byer nye aktører begynte å operere, ikke uten suksess. For 
Oslo Energi var det et sjokk at storkunden OBOS med titusenvis 
av leietakere, byttet til Norgeskraft. 

Med den nye energiloven 
på plass fra 1991 skulle 
«abonnentene» behandles 
som «kunder» og gis større 
oppmerksomhet. Professor 
Tom Colbjørnsen fra 
Norges Handelshøyskole 
t.h. gir gode råd om kunde-
behandling til f.v. Oddvar 
Trippestad, Rolf Hansen, 
Terje Hornsletten og Arne 
Steen fra Østfold Energiverk. 
25 av selskapets ledere 
deltok på samlingen.
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De gamle elverkene kunne ikke lenger ta kundene for gitt. 
Begrep er som «god kundebehandling» og «konkurransedyktig 
pris» fant veien inn i vokabularet. I flere år var det bare de største 
kundene som kunne dra nytte av det nye markedet og «shoppe» 
kraft. Husholdningene måtte vente på tur.

De store kontraktskundene skulle ha timesavlesning av måle-
verdier, og i 1993 satte NVE et tak på kr 5 000 pr. år i gebyr for 
målerleie og øvrige transaksjonskostnader. Senere ble det et krav 
at alle med et forbruk over 400 000 kWh skulle ha timesavles-
ning, før dette ble senket til 100 000 kWh, og til sist gjaldt dette 
alle kunder. Markedet utviklet seg periode for periode.

KUNDENE LOJALE MOT «ELVERKET»
I Østfold Energiverks årsrapporter kan man følge utviklingen på 
kundesiden fra år til år. Det rådet en viss bekymring over at de nye 
aktørene skulle gjøre kraftige innhogg i porteføljen, men dette slo 
ikke til. I 1993 mistet Østfold Energiverk noen få kontraktskun-
der, men flere av disse vendte snart tilbake. Hvert eneste år ble det 
gjennomført en omfattende markedsundersøkelse, og resultatene 
fra disse var svært oppløftende. Kundene var fornøyd med både 
pris og leveranse. Østfold Energi har i alle år vært dyktig på kraft-
anskaffelser og sørget for rimelig kraft både til egne kunder og de 
øvrige elverkene i Østfold.

Det var langt mellom kundebyttene også i 1994, og spotprisen 
nådde gamle høyder takket være lav magasinfylling og streng vin-
terkulde. Østfold Energiverk begynte å sende ut en liten informa-
sjonsbrosjyre med markedsnyheter til alle husholdningene for å 
styrke kundekommunikasjonen, og denne ble godt mottatt. Fire 
ganger i året gikk det ut slik informasjon sammen med strøm-
regningen. Næringslivskundene fikk tilsendt informasjonsskrivet 
«Energinytt» pr. telefaks, også det fire ganger i året. Fakturaen 
som omfattet både kraft og nettleie, ble modernisert og forenklet 
slik at den skulle være lettere å begripe.

HUSHOLDNINGENE MED FRA 1995
Fra 1995 ble kraftmarkedet tilgjengelig også for de resterende 
kundene; husholdninger og mindre bedrifter. Det er egentlig først 
nå energiloven begynner å virke for alvor. Men det skjedde ikke 
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store bevegelser dette året heller. I årsrapporten for 1995 fortel-
les det at bare én av Østfold Energis 77 000 husholdningskunder 
valgte en annen leverandør.

Heller ikke 1996 medførte kundebortfall av betydning, men det 
kom stadig flere henvendelse fra vanlige kunder om pris og tarif-
fer. De aller fleste beholdt den tradisjonelle H4A-tariffen, men nå 
fikk de flere valg. Østfold Energi tilbød ett- og toårs fastpris avtaler 
til kunder som ville gardere seg mot prishopp.

SAMLET MARKEDSAVDELINGEN
I forbindelse med flyttingen fra Fylkeshuset til Glengsgata 19 i 
1996, ble det innredet lokaler til en felles kraftsalgsavdeling. Her 
ble ressursene suksessivt samlet og slagkraften styrket. I 1998 ble 
alle selgerne fra regionene overført til kundesenteret, og markeds-
aktivitetene kunne trappes opp. Informasjonsfolderen fikk navnet 
«Kundedialogen» og fortsatte å være populær blant kundene. Det 
kom hvert kvartal inn ca. 4 000 kryssordbesvarelser, noe som må 
være bortimot verdensrekord.

Den største forandringen fra 1997 og framover var Østfold 
Energis satsing i kontraktsmarkedet. Selskapet leverte dette året 
134 GWh utenfor eget markedsområde og fikk blant andre Stats-

Fem kvinnelige kontor-
ansatte ved Region Onsøy 

i 1992. Fra venstre Kari 
Andora Jenssen, Anne 

Olaussen, Elsa May 
Dalby, Frøydis Johansen 

og Grethe Eriksen.
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bygg Øst, Jøtul, Orkla og NTP som kunder foruten at det ble 
etablert et solid brohode i Bodø-området. Her fikk man både fiske-
industri, reiseliv og offentlig sektor som kunder. Året etter var 
volumet utenfor Østfold nær fordoblet til 250 GWh. Samtidig 
hadde totalt 728 kunder funnet seg en annen leverandør.

Pål Sandnes ble fra 1. januar 1997 direktør både for Kraftdivi-
sjonen og Markedsdivisjonen. Sigmund Hansen ledet avdelingen 
for tariffmarkedet, det vil si husholdninger og mindre bedrifter, 
mens Henrik Erichsen hadde ansvaret for kontraktsmarkedet.

STRØM TIL SVENSKE KUNDER
Fra sommeren 1998 kastet Østfold Energi sine øyne på det sven-
ske markedet. Markedssjef Henrik Erichsen og hans medarbeidere 
intensiverte aktiviteten på den andre siden av grensen med gode 
resultater. Til tross for at hver ny kunde måtte ut med 2500 kro-
ner for å få installert ny måler i forbindelse med leverandørskif-
tet, valgte mange selskaper å inngå avtale med Østfold Energi. 

Blant kundene var flere norske selskaper som drev virksomhet 
også i Sverige. Det viktigste salgsargumentet var den lave kraft-
prisen Østfold Energi kunne tilby sammenlignet med de svenske 
prisene.

I 1998 lokket markedssjef 
Henrik Erichsen svenske 
kunder med billig strøm 
fra Norge.
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«LINUS» SKULLE BLI NORGES STØRSTE
Det var nokså hemmelig, og kanskje var det grunnen til at det 
planlagte selskapet fikk kodenavnet «Linus». Østfold Energi, Oslo 
Energi og Østkraft planla å slå sine kraftsalgsaktiviteter sammen 
i et nytt, stort selskap. Dette ville få mer enn 500 000 kunder og 
bli størst i Norge. «Linus» var for øvrig navnet på katten til pro-
duksjonsdirektør Pål Sandnes.

De tre selskapene mente alvor med planene om et felles selskap. 
Konkurransen i kraftmarkedet var skjerpet år for år med prispress 
og svakere resultater som følge. 

Så viste det seg etter hvert at «Linus» ikke lot seg realisere. 
Hovedårsaken var at Oslo Energi krevde minimum 50 prosent av 
aksjene, noe de øvrige satte seg imot.

PRISPRESS OG KUNDEBYTTER
Østfold Energi la seg på en nokså høy 
pris i husholdningsmarkedet. Årsaken til 
dette var åpenbar: Et priskutt på to øre 
pr. kilowattime gjennom året reduserte 
selskapets inntekter med ca. 22 million er 
kroner. Fram til 1. januar 1998 hadde 
husholdningskundene bare kunnet skifte 
leverandør hvert kvartal, men fra denne 
dato ble fristen redusert til en uke. Det 
satte fart i kundebyttene. 

Konkurransetilsynet arbeidet intenst 
for å skape dynamikk i markedet. Fra 
1998 publiserte tilsynet en oversikt over 
alle landets kraftleverandører, og den 
viste store prisforskjeller og inspirerte 
kundene til å skifte leverandør. Lokal-
avisene var påpasselige med å følge opp 
kraftleverandørene og ville vite hvorfor 
de ikke satte ned prisen slik at de kunne 
konkurrere med de rimeligste. 

Statoil dukket opp på arenaen fra 
våren 1998 og kjørte aggressive kampan-
jer. Samme år kom Vattenfall inn i Norge 

Per Bjergli fra Østfold 
Energi t.h. sammen med Egil 
Kristiansen fra Nesodden 
Energi høsten 1997. De 
markerer stiftelsen av 
Nesodden Kraftomsetning, et 
selskap Østfold Energi etter 
hvert overtok 100 prosent.
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med store ambisjoner og ressurser, og også Hafslund satset i slutt-
brukermarkedet. Dette skapte en helt ny situasjon, og et kunstig 
lavt prisnivå truet hele markedsvirksomheten. Flere leverandører 
solgte til under innkjøpspris. 

Sammen med Nesodden Energi etablerte Østfold Energi dette 
året kraftsalgsselskapet Nesodden Kraftomsetning (NEKO), og 
Østfold Energi hadde 89 prosent av aksjene. I desember 1998 ble 
kraftsalgsvirksomheten skilt ut som eget datterselskap, Østfold 
Energi Kraftsalg AS. På det meste hadde selskapet 95 000 kunder 
medregnet NEKO og kontraktskundene utenfor Østfold.

KONKURRANSEN SKJERPES KRAFTIG
Med mange nye aktører i markedet ble konkurransen stadig skjer-
pet. Gamle tiders «foten-i-døra»-selgere dukket opp i tillegg til de 
mer seriøse. «Volum» ble et nøkkelbegrep for de fleste leverandør-
 er, og lønnsomheten kom i annen rekke. Konkurransesituasjonen 
medførte at få klarte å tjene penger på kraftsalg. Kontraktsmar-
kedet økte fortsatt, og Østfold Energi vant flere anbudskonkur-
ranser utenfor eget fylke. 

1999 var det første driftsåret for Østfold Energi Kraftsalg AS. 
Av en omsetning på 376 millioner kroner oppnådde selskapet et 
resultat på 22 millioner. Det var oppløftende når man tar den 
harde konkurransen i betraktning. Selskapet arbeidet hele tiden 
for å komme useriøse aktører til livs og innrapporterte en rekke 
«cowboyer» til Konkurransetilsynet for utilbørlig markedsføring 
og ulovlig reklame. Ikke minst var markedssjef Sigmund Hansen 
en påpasselig vaktbikkje i dette arbeidet. 

I desember 1999 ble det besluttet å selge 49 prosent av aksjene 
i Østfold Energi Kraftsalg til svenske Sydkraft.

VANSKELIG Å TJENE PENGER
De nærmeste årene ble vanskelige og var preget av lave mar-
giner og etter hvert bortfall av kunder som fant seg billigere 
leverandører. I 2000 ble resultatet minus 8 millioner etter en 
omsetning på 264 millioner kroner. Gunnar Øvereng ble i 2000 
ansatt som administrerende direktør etter Pål Sandnes. Fra 
september 2000 overtok Østfold Energi Kraftsalg alle aksjene 
i NEKO.
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De svake resultatene fortsatte i 2001 med et minusresultat på 
32 millioner kroner. Vinterforbruket til høye innkjøpspriser ble 
rekordartet, og prisene steg utover våren da de vanligvis går ned. 
På grunn av Konkurransetilsynets varslingsplikt ble prisene til for-
bruker hengende etter langt utover i året, og hele bransjen opp-
levde svakere resultater enn normalt. Internt ble det jobbet med 
organisasjonsutvikling og skolering, og minoritetseieren Sydkraft 
deltok aktivt i dette arbeidet. 

I 2002 var det fortsatt smalhans i småkundemarkedet, mens 
kontraktsmarkedet var i ferd med å ta seg opp. Det ble halt i 
land flere store avtaler med tilfredsstillende margin. Etter mange 
års arbeid ble kundehåndteringssystemet Pomax Customer tatt i 
bruk i februar 2002. I desember sto det klart at Sydkraft kom til 
å overta alle aksjene i Østfold Energi Kraftsalg med virkning fra 
16. januar 2003. Året endte med 10 millioner kroner i minus av 
en omsetning på over en halv milliard. 

Noen av de ansatte i Østfold 
Energi Kraftsalg i 2001. Fra 
venstre Kari Vastveit, Odd 
Kenneth Sydengen, Henrik 
Erichsen, Åge Rossfjord og 
Unni Kolberg.
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FRA SYDKRAFT TIL FORTUM
Så ble det ikke Sydkraft som kom til å drive kraftsalg til østfolding-
ene. Selskapet ble en brikke i et stort europeisk spill som endte 
med at finske Fortum overtok alle Sydkrafts virksomheter i Norge, 
deriblant Østfold Energi Kraftsalg. Skiftet ble gjort gjeldende fra 
1. april 2003.

Fortum Markets, som det nye selskapet ble hetende, har i alle 
år siden hatt hovedkontor i Sarpsborg og levert strøm til hushold-
ninger og bedrifter. Fortum i Norge eier også strømleverandør-
ene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hallingkraft og Fredrikstad 
Energi Salg. Fortum er Nordens største strømleverandør med 2,5 
millioner kunder. 

I april 2019 ble det kjent at Fortum Markets fra høsten 2019 
flytter kraftsalgsavdelingen til Skøyen i Oslo. 26 ansatte har fått 
tilbud om å være med på flyttelasset. Avdelingen Fortum Charge 
& Drive, som står bak Norges største nettverk av ladestasjoner 
for elbiler, skal fortsatt ha tilhold i Sarpsborg med omkring 20 
ansatte. Med over 1 500 ladestasjoner har Charge & Drive over 
halvparten av alle norske elbilister som kunder.

Adm.dir. Gunnar Øvereng 
sammen med noen av de 
ansatte på kundesenteret 
i 2002. Bak fra venstre 
Else Thorvaldsen, Lillian 
Mæhre og Wenche Elisabeth 
Sælid. Sittende foran Kari 
Antonsen.
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Gatedalen deponigassanlegg forut for sin tid
De seneste årene har interessen for biogass økt kraftig. Den erstatter andre energibær-
ere som olje, bensin og diesel. «Biogass» er en fellesbetegnelse på gassene metan (CH4) 
og karbondioksid (CO2) som oppstår når organisk materiale råtner. Metan er brenn-
bar og passer utmerket som drivstoff i forbrenningsmotorer. Både metan og karbondi-
oksid er skadelige klimagasser som bør tas hånd om.

Sammen med Sarpsborg kommune etablerte Østfold Energi allerede i 1994 et deponi-
gassanlegg på Gatedalen avfallsdeponi i Sarpsborg. Målet var å samle opp så mye ska-
delig klimagass som mulig fra fyllingen. Gassen ble levert til Glomma Papp hvor den 
erstattet fyringsolje. 

For å få dette til ble det gravd ned ca. åtte kilometer ledninger dypt nede i fyllingen 
med 51 tilhørende oppsamlingsbrønner. I tillegg ble det lagt en 1,8 kilometer lang over-
føringsledning fra Gatedalen til Glomma Papp. Samlet investering i prosjektet var 6,7 
millioner kroner.

Gasskjelen hos Glomma 
Papp var jevnlig i bruk inn 
på 2000-tallet da det oppsto 
problemer med lever ansene. 
Store setninger i fyllingen 
førte til ledningsbrudd og 
redusert mengde oppsam-
let gass. 

Etter et opphold på noen 
år ble lev eransen forsøkt 
gjenopptatt i 2008, men det 
var fortsatt problemer. Der-
med ble den avsluttet for 
godt. Etter dette blir den 
oppsamlede gassen faklet 
av for å hindre at skade-
lige klimagasser slippes ut i 
atmosfæren.

Vifte- og målestasjonen ved 
Gatedalen deponigassanlegg. 

Herfra ble gassen sendt 
videre til Glomma Papp.
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For et stort selskap som Østfold Energi oppstår det fra tid til 
annen tvister som må finne sin løsning i rettssaler eller voldgifts-
domstoler. De tyngste sakene pågikk fra midten av 1990-tallet og 
fram til 2004 da Fredrikstad Energi var motpart i to langvarige 
rettsrunder. Begge ganger sto store verdier på spill.

Innledningsvis kan nevnes to eksempler på tvister som ble løst 
i en nøytral instans, nemlig voldgiftssakene om avfallsforbren-
ningsanlegget på Borregaard i 2006, som Østfold Energi vant, 

og saken om kraftrettigheter i Tokkeverkene. Sistnevnte sak, som 
verserte under annen halvdel av 1990-årene og kan minne om 
den senere tvisten om Borgund-kraften, tapte Østfold Energi og 
de øvrige selskapene i 1999.

Rettssakene mot Fredrikstad 
preget samarbeidsklimaet

Faksimilen fra «ØSEN» 
nr. 4 1994 forteller at 
Østfold Energiverk har sagt 
opp «Elverkskontrakten» 
med de fem elverkene 
som ble stående utenfor. 
Oppsigelsen var i tråd med 
ønskene fra disse.
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Et bilde fra Fredrikstad 
tingrett da rettssaken startet 
i 1995. F.v. kraftdirektør 
i Østfold Energi, Sven O. 
Ambjørnrud, høyesteretts-
advokat Erik Samuelsen, 
byretts  dommer Finn 
Haugen, høyesteretts advokat 
Øyvind Kraft og Fredrikstad 
Energi -direktør Per Kristian 
Olsen.

SAKEN OM ELVERKSKONTRAKTEN
To saker framstår som særlig interessante når man skal forsøke 
å forstå Østfold Energis utvikling, ikke minst forholdet til Fred-
rikstad Energi. Den ene startet i 1994 da Østfold Energi stevnet 
Fredrikstad Energi for mislighold av elverkskontrakten. Endelig 
punktum for denne saken ble satt med en høyesterettsdom i 2000. 

Fredrikstad Energi nektet å betale en regning på 28,8 millioner 
kroner for kraftlevering etter elverkskontrakten for året 1993–
94. Lagmannsretten dømte Fredrikstad til å betale dette kravet, 
og dommen ble anket til Høyesterett. Kjæremålsutvalget stadfes-
tet denne delen av dommen, og Fredrikstad Energi måtte derfor 
betale Østfold Energi over 40 millioner kroner inkludert renter.

Men Fredrikstad fikk i 1998 Høyesteretts medhold i påstanden 
om at elverkskontrakten ikke kunne sies opp ensidig fra Østfold 
Energis side slik selskapet hadde gjort i 1994. Å fastsette hvilken 
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erstatning Fredrikstad skulle få for dette, var ikke enkelt. I år 
2000 ble Østfold Energi dømt til å betale Fredrikstad Energi 65 
millioner kroner som dekket tapet Fredrikstad skulle ha lidt ved 
å kjøpe kraft i markedet fram til de solgte sine kraftsalgskunder i 
1999. Østfold Energis nettoutlegg i dette sakskomplekset ble der-
med 25 millioner kroner.

DEN NYE ENERGILOVEN
Denne saken hadde sitt direkte opphav i den nye energiloven og 
var svært vanskelig for domstolene å dømme i. Første voterende 
i Høyesterett begrunnet det slik: «Tvisten har sitt utspring i de 
vansker som innføringen av et deregulert, konkurranse basert 
kraftmarked fra 1. januar 1991 skapte for langvarige kraftlever-
ingsavtaler inngått under det tidligere offentlige og planøkono-
miske system. Elverkskontrakten av 1974 hadde 30 års varighet 
og bestemmelser om kraftkvantum og pris som forutsatte en 
monopolstilling for Østfold som leverandør, og med rett og plikt 
for Fredrikstad til å motta den kraft som var nødvendig for at 
Fredrikstad kunne oppfylle leveringsplikten innenfor sitt lokale, 
konsesjonsbestemte forsyningsområde, der Fredrikstad hadde 
leveringsmonopol». 

Store verdier sto på spill da 
fem Østfold-kommuner i 
2001 krevde billig Borgund-
kraft til evig tid. 
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Internt i Østfold Energi så man saken fra et moralsk perspektiv. 
Mange var fortørnet over at man kunne overse en kontraktsfestet 
forpliktelse i første omgang, og så senere kreve erstatning for at 
man fikk den fristilling fra kontrakten man ønsket seg.

BORGUND-SAKEN
Knapt var blekket blitt tørt på høyesterettsdommen om elverks-
kontrakten i 2000, så fremmet kommunene utenfor Østfold Energi, 
med Fredrikstad i spissen, krav om kraft fra Borgund Kraftverk til 
selvkost. Kravet var begrunnet med at kommunene før utbyggin-
gen skjøt inn egenkapital i form av et tillegg på en øre på kraft-
pris en, det såkalte «Lærdalstillegget». Kravet ble reist mot Østfold 
fylkeskommune og Østfold Energi. 

I 2002 fikk Østfold Energi fullt medhold i tingretten, mens lag-
mannsretten i 2003 ga de saksøkende kommunene rett. Det var en 
svært overraskende dom for så vel Østfold Energi som for fylkes-
kommunen. Saken vippet imidlertid Østfold Energis favør i Høy-
esterett der den i 2004 ble avgjort med tre mot to stemmer. En 
enstemmig rett mente det var inngått en bindende avtale om evig-
varende rett til Borgund-kraft, men rettens flertall mente at avtal en 
senere var ensidig frafalt fra kommunenes side.

Konsekvensen av et tap i denne saken ville trolig ha vært at 
fylkes kommunens eierskap i Østfold Energi i praksis ville ha opp-
hørt. Høyesterettsadvokat Carsten Riekeles, som førte den vanske-
lige saken for Østfold Energi og Østfold fylkeskommune, inntar 
dermed en viktig plass i selskapets historie.

PREGET SAMARBEIDSKLIMAET
Det bidro ikke til noe godt samarbeidsklima at Østfold Energi og 
Fredrikstad Energi i ti år sto mot hverandre i skjebnetunge retts-
tvister. Selskapene samarbeidet for så vidt godt i enkeltsaker, som 
ved etableringen av ElTele Østfold. Mer forpliktende samarbeid 
på viktige forretningsområder ble det ikke noe av, og selskapene 
beveget seg dessuten i ulike retninger. Det var i mange år vanske-
lig å skape et tillitsfullt forhold mellom selskapene. 

I 2017 inngikk Østfold Energi og Fredrikstad Energi en inten-
sjonsavtale om felles utviklingsaktiviteter. Det skulle gå 14 år før 
sårene etter rettssakene var grodd.

Carsten Riekeles førte saken 
om Borgund-kraften for 
Høyesterett i 2004.
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Populær enøk-kalender i 25 år
Den var etterspurt av «alle», og opplaget på 8 500 kalendere ble hvert år revet bort. 
Østfold Energis enøk-kalender, etter hvert omdøpt til «Energikalenderen», var å finne 
på tusenvis av skrivebord i hele fylket. 

Den første utgaven så dagens lys i 1993. Hvert av de tolv kalenderbladene var utstyrt 
med kalendarium og et fotografi fra Østfold. Gjennom årene ble det plass til motiver 
fra alle fylkets kommuner, og noen år var det også motiver fra Lærdal hvor Østfold 
Energi har store kraftanlegg.

Ikke minst skoleverket satte pris på enøk-kalenderen. Den var å finne i klasserom, 
lærerværelser og på arbeidsplassen til de fleste av Østfolds lærere. Bestillinger på neste 
års kalender strømmet inn lenge før en ny utgave var ferdig. Så ble kalenderne pakket 
i det rette antall og sendt av sted til de mange mottakerne. 

I 2018 ble kalenderen gitt ut for siste gang.

Helen Laengen fra Østfold Energi deler ut Energikalenderen til elever ved Jelsnes barneskole i Sarpsborg.
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I 1988 opprettet Østfold Energi egen internavis. Etter en navne-
konkurranse ble den hetende «ØSEN», et navn den beholdt til 
januar 2003 da siste nummer utkom. Nå var datterselskapene 
solgt til Fortum, og det var for få ansatte igjen i Østfold Energi til 
å kunne forsvare utgivelsen av egen avis. Helge André Solheim var 
redaktør for avisen i nesten hele perioden den ble gitt ut.

I 2003 var intranettet kommet godt i gang og gjorde langt på vei 
papirutgaven overflødig. Men slik var det ikke da Østfold Ener-
giverk A/S ble etablert i 1988. De påfølgende årene skulle mange 

ulike elverkskulturer smeltes sammen til én. Flere hundre ansatte 
trengte å bli bedre kjent med hverandre. Helge André Solheim var 
på hyppige besøk ute i regionene, hørte hva folk hadde på  hjertet 
og målbar synspunkter på omstillinger og samlingsprosesser.

I ettertid har det vært sagt at Østfold Energi kom gjennom årene 
med omstillinger bedre enn de fleste andre elverk. Det  skyldtes 
ikke minst «ØSEN» som besørget kommunikasjon mellom ledelse 
og ansatte og vice versa. Det var høyt under taket i spalt ene, og 
ansatte skrev innlegg som pekte på problemområder det burde 
tas tak i.

SKAL VÆRE SOM DEN ER!
Gjennom 14 år brakte «ØSEN» hundrevis av store og små artikler 
illustrert med bilder. Ikke bare var det stoff om energiforsyning 
og elverkdrift. Like viktig var omtalene av jubilanter, ansatte med 
spesielle hobbyer, intervjuer med tillitsvalgte og nytilsatte og andre 
som hadde en historie å fortelle. «ØSEN» ble lest av de ansatte, 
noe de mange positive tilbakemeldingene var et håndfast bevis for.

På 1990-tallet ble det gjennomført en leserundersøkelse for å 
finne ut hvordan bladet kunne bli enda bedre. Leserne fikk spørs-

Helge André Solheim 
gjorde en stor innsats for 
internavisen «ØSEN» 
gjennom fjorten år.

«ØSEN» viktig bindeledd 
og informasjonsorgan
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målet: «Hvordan vil du at 
«ØSEN» skal se ut i fram-
tida?» Svaret var temmelig 
entydig, og åtte av ti lesere 
svarte at «den skal se ut 
som den gjør nå og inne-
holde stoff om livet på 
elverket og dem som job-
ber der». Da ble det slik.

BRANSJESTOFF OG 
ENERGIPOLITIKK
Med årene ble «ØSEN» 
oppgradert til å inne-
holde mer stoff om bran-
sjen nasjonalt og viktige 
energipolitiske emner. 
En rekke framtredende 
gjesteskribenter leverte 
bidrag til bladet. Topp-
ledere fra næringslivet, 
statsråder, kulturperson-
ligheter fra Østfold og 
mange andre bidro med 
stoff. Bladet ble distri-
buert til flere hundre 
lokalpolitikere i Østfold 
Energis eierkommuner, 
statsråder, departemen-
ter og fagmyndigheter 
innen energiforsyningen.

Den siste utgaven av «ØSEN» kom ut i januar 2003. Konsern-
sjef Egil Arntsen skrev i en hilsen at bladet gjennom fjorten år 
hadde vært et viktig bindeledd mellom selskapet og de ansatte. 
Dessuten hadde det bidratt til kunnskapsspredning og profilering 
av Østfold Energi i omverdenen ettersom den ble distribuert til 
medier, politikere på ulike nivåer, næringsliv, utdanningsinstitu-
sjon er og enkeltpersoner med tilknytning til energibransjen.
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5. mars 1993 slo Østfold Energiverk A/S på stortromma. Under 
lanseringen hos nærings- og energiminister Finn Christensen i 
Regjeringsbygget presenterte selskapet sitt nye utviklingspro-
sjekt. Det bar navnet «Industri i det grønne» og skulle skape nye, 
grønne industriarbeidsplasser i Østfold. Prosjektet var ambisiøst, 
men det viste seg vanskelig å få til nyetableringer.

F inn Christensen hadde røtter i Norsk Hydro og stor tro på 
at offentlige initiativ kunne bidra til nyetableringer og flere 
arbeidsplasser. Han hilste prosjektet velkommen, lovet å følge 

«Industri i det grønne»

Prosjektet ble lansert i 
Regjeringsbygget 5. mars 
1993. Nærings- og energi-
minister Finn Christensen 
intervjues av NRK, mens 
Fred Nandrup (i midten) og 
Kjell Bjørndal fra Østfold 
Energi følger med.
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prosessen nøye og bidra med det departemen-
tet kunne utrette. Norsk presse var til stede, og 
prosjektet fikk en bred og positiv omtale.

MANGE STILTE SEG BAK
I Østfold Energiverk var det administrerende 
direktør Fred Nandrup og informasjonssjef 
Kjell Bjørndal som særlig ivret for «Industri 
i det grønne». De mente at selskapet burde 
bruke noen av sine midler på regional utvik-
ling, en tilnærming mange av de norske ener-
giselskapene senere har sluttet opp om. Noen 
prislapp for «Industri i det grønne» var ikke 
fastlagt ettersom veien ble til mens man gikk.

I det videre arbeid med prosjektet, som 
hadde etablering av 500 nye arbeidsplasser 
som uttalt målsetting, fikk Østfold Energi-
verk med seg Norges Eksportråd, Statens 
nærings- og distriktsutbyggingsfond (SND), 
Norges Industriattacheer, Østfold Industrioffensiv og 
Østfold fylkeskommunes næringsavdeling.

ARBEIDSLEDIGHET OG LAVERE STRØMSALG
At det ble et energiselskap som stilte seg bak «Industri i det 
grønne», hadde flere årsaker. Dels var Østfold Energiverk på offen-
siven etter å ha samlet de fleste elverkene i fylket til ett selskap. 
Det var nå landets tredje største elverk. Økonomien var solid, og 
som en av ganske få aktører i Østfold hadde selskapet råd til å 
gå i bresjen for nye industrietableringer. Arbeidsledigheten i Øst-
fold var høy etter at en rekke store industribedrifter hadde stengt 
dørene i årene før og etter 1990.

Et annet poeng var at etterspørselen etter elektrisk kraft var fal-
lende som en følge av industrinedleggelser. Nyetableringer skulle 
bidra til økt næringsaktivitet og økt forbruk av kraft.

ENGELSK, TYSK, FRANSK OG JAPANSK
Et av elementene i «Industri i det grønne» var en flott 32 siders 
brosjyre som ble distribuert til industriattacheene i utlandet, 

«Industri i det 
grønne» var et ambisi-
øst næringsutviklings-
prosjekt som Østfold 
Energiverk sto bak.
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Norges Eksportråds kontorer over hele verden og til andre som 
regelmessig var i kontakt med utenlandske bedrifter, blant dem 
Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond. 

Brosjyren dokumenterte næringslivet i fylket i hele sin bredde 
med velskrevne tekster og et vell av flotte fotografier. Også Øst-
fold-naturen og gode kommunikasjonsforhold ble framholdt. Den 
ble trykt i store opplag på engelsk, tysk, fransk og japansk, men 
pussig nok kom det ingen norsk utgave av trykksaken.

Den engelske tittelen på prosjektet var «Industry in a green set-
ting», som skulle virke forlokkende på utenlandske selskaper som 
drev sin virksomhet under mindre grønne forhold. Optimismen 
var stor under lanseringen, og Østfold Energiverk fikk skryt for 
sin vilje til å tenke regionalt og bruke penger til fellesskapets beste. 

I 1995 overtok Invest in Norway, en underavdeling av Statens 
nærings- og distriktsutbyggingsfond, koordineringen av prosjektet. 
Nå skulle man i hovedsak jobbe mot det amerikanske markedet. 

BLE INGEN ETABLERINGER
Utbyttet av den ambisiøse satsingen på etablering av nye industri-
arbeidsplasser ble magert. Det var først og fremst utenlands-
apparatet som skulle sørge for å knytte kontakt med interesserte 
etablerere, men det skjedde i liten utstrekning. Erfaringene viste 
at det er lang vei å gå fra presentasjoner og kontakter til konkrete 
resultater i form av nyetableringer.

Onde tunger mente at Østfold Energiverk hadde gapt over for 
mye og begitt seg ut i ukjent terreng. Kritikerne glemte at mange 
gode krefter var med i prosjektet som ble heiet fram av politik-
ere på alle nivåer. Totalt ble det satset flere millioner kroner på 
«Industri i det grønne».

Østfold Industrioffensiv var etablert i 1994 med omtrent det 
samme siktemål som «Industri i det grønne». I 1996 inngikk Øst-
fold Energiverk en avtale med Østfold Industrioffensiv om at 
denne overtok utstillingsmateriell og restopplagene av brosjyrene.



Østfold Elsikkerhet skilt ut som eget selskap
Elsikkerhetsarbeidet har alltid hatt sin tilknytning til nettvirksomheten. Det lokale eltil-
syn gjennomfører tilsyn i private hjem og hos større virksomheter. I tillegg drives det 
informasjonsarbeid overfor privatkunder, elektrobransjen og andre næringsvirksom-
het er om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr.

Det lokale eltilsyn i Østfold Energi fikk flere ganger påskjønnelse for god kvalitet på 
arbeidet det utførte. I 2001 mottok Tommy Skauen på vegne av Østfold Energi Nett 
«Produkt- og elektrisitetstilsynets mediepris». PE ga samtidig uttrykk for at Det lokale 
eltilsyn i Østfold Energi var et av de mest effektive i landet.

I forbindelse med de omfattende omorganiseringene i Østfold Energi ble det i 2002 
besluttet å skille ut Det lokale eltilsyn som eget selskap. Det fikk navnet Østfold Elsik-
kerhet AS, og Tommy Skauen ble den første direktør. Han var tidligere leder av tilsyns-
seksjon en i Østfold Energi Nett.

Østfold Elsikkerhet benyttet anledningen til å restrukturere virksomheten og organi-
sere seg på en mer markedsrettet måte. Ved siden av Tommy Skauen fikk Johnny Guld-
ager en sentral rolle i det nye selskapet. I september 2005 ble Østfold Elsikkerhet solgt til 
Hafslund Elsik-
kerhet, og fra 
1. januar 2006 
fusjonerte de to 
selskap ene til 
Infratek Elsik-
kerhet AS.

Tommy Skauen 
t.h. kunne på 

vegne av Østfold 
Energi Nett motta 

Produkt- og 
elektrisitetstilsynets 

mediepris fra 
PE-direktør Nils C. 

Wogsted i 2001.
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Energiloven, eller «Lov om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.» som er dens fulle 
tittel, ble vedtatt av Stortinget 29. juni 1990 og trådte i kraft 1. 
januar 1991. Loven la grunnlaget for den norske kraftmarkeds-
reformen og for at vi utviklet det mest liberalistiske kraftomset-
ningssystemet i verden på den tiden.

Når energiloven snart kan feire sitt 30-års jubileum, er det 
god grunn til å reflektere over bakgrunnen for at loven ble 
til, om den har evnet å tilpasse seg i takt med de endringer 

som har funnet sted i kraftomsetningssystemet i denne perioden, 
og ikke minst om den er i pakt med de krav og utfordringer som 
dagens omsetningssystem i vid forstand stiller til lovgrunnlaget. 
Disse kravene og utfordringene er knyttet til utviklingstrekk og 
aktuelle begivenheter i kraftsystemet. Noen av disse trekkes neden-
for frem i stikkords form som bakteppe for vurderingen.

FRA NASJONALE TIL EUROPEISKE MARKEDER
Prisen på strøm har steget sterkt i det siste. Er dette et midlertidig 
skift oppover i prisen, eller avspeiler det mer grunnleggende pro-
blemer ved måten som kraftomsetningssystemet er organisert og 
fungerer på i forhold til dagens krav til effektiv funksjonsmåte?

Kraftmarkedene har gått fra et nasjonalt marked, via det inte-
grerte nordiske kraftmarkedet til markedskopling og gradvis sterkere 
integrasjon mellom europeiske kraftbørser og -markeder. Dette har 
implikasjoner både for lovgrunnlaget og reguleringssystemet som er 
bygget på det; jfr. bl.a. diskusjonen om tilslutningen til det europeiske 
samarbeidsorganet mellom europeiske reguleringsmyndigheter, 
ACER, som en del av EUs tredje energimarkedspakke, og hvorvidt 
deler av nasjonal myndighet kan bli overført til dette organet.

Den viktige energiloven – 
bakgrunn, utvikling og status
Av Einar Hope
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Utenlandskablene knytter det norske kraftmarkedet tettere til de 
utenlandske markedene, men det står strid både om virkningene 
av kablene på priser og andre markedsforhold i Norge og også 
om vi trenger flere kabler og hvem som eventuelt skal ha ansvar et 
for at disse blir bygget. 

STERK SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI
Som et ledd i miljøpolitikken satses det mye på fornybar energi, 
spesielt vindkraft, men også havvind har etter hvert kommet 
sterk ere inn i debatten. Innfasingen av ny fornybar energi i kraft-
systemet reiser mange nye problemstillinger, bl.a. i relasjon til 
utformingen av balansemarkeder for kraft.

Nettleien utgjør vanligvis om lag en tredjepart av den samlede 
strømprisen som sluttbrukere betaler, men nettleien varierer en god 
del fra område til område. Det har fra enkelte hold blitt reist krav 
om en utjevning av nettleien slik at den blir lik for sluttbrukere 

Energilovens 
opphavsmann

Einar Hope er samfunns-
økonom og professor 
emeritus ved Institutt for 
samfunnsøkonomi ved 
Norges Handelshøyskole. 
Hope blir ofte omtalt som 
«Energilovens far» for sine 
pionerarbeider innenfor 
kraftøkonomi og kraftprising. 
Det var ikke minst disse 
arbeidene som lå til grunn 
da Norge fikk sin første 
energilov fra 1. januar 1991. 

I dette kapittelet oppsum-
merer Einar Hope lovens 
inten sjoner, utviklingen 
gjennom snart 30 år og 
hvordan energiloven har 
tjent energiforsyningen og 
samfunnet i denne perioden.
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uavhengig av hvor man bor i landet. Organiseringen av kraftnet-
tet har også blitt et aktuelt tema.

Energiloven stiller som overordnet krav til samfunnsmessig 
effektivitet i kraftomsetningen, men det bør også gjelde et krav til 
energieffektivitet på kort og lang sikt i hele energikjeden. Poten-
sialet for energieffektivisering er stort.

Den kanskje viktigste utfordringen knytter seg til den teknolo-
giske utviklingen av «smarte nett» i vid forstand og til hele digi-
taliseringen av omsetning og forbruk av elektrisk energi. Dette 
reiser også spørsmål om oppgavefordeling og ansvar for reguler-
ingen av kraftsektoren mellom reguleringsmyndigheter, nasjonalt 
og internasjonalt.

BAKGRUNNEN FOR ENERGILOVEN 
Bakgrunnen for energiloven og 
den norske kraftmarkedsrefor-
men som ble gjennomført på 
begynnelsen av 1990-tallet, var i 
første rekke at det etter hvert ble 
stilt spørsmål fra flere hold ved 
den økonomiske avkastningen 
på de omfattende investeringene 
som ble foretatt i kraftforsynin-
gen i 1970- og 1980-årene, og i 
det hele ved effektiviteten i det 
norske kraftomsetningssystemet 
under det eksisterende omset-
nings- og reguleringsregimet. 
Det hadde bygget seg opp en 
betydelig overkapasitet i pro-
duksjon, omsetning og over-
føring av kraft i et normal år i 
forhold til etterspørselen.

Kunne et alternativ til det 
eksisterende regimet være et 
markeds- og konkurranse-
basert omsetningssystem for 
kraft slik man hadde begynt 
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å vurdere det i noen andre land som Chile, Storbritannia og New 
Zealand på slutten av 1980-tallet?

Hovedelementene i kraftmarkedsreformen og det økonomisk- 
regulatoriske utgangspunktet for energiloven var:
-  Opprettelse av kraftmarkeder for fysisk omsetning (spot), 

finansiell risikohåndtering (forward/futures) og kapasitets-
tilpasning (regulerkraft)

-  Innføring av allmenn overføringsrett i kraftnettet
-  Separasjon av markeds- og nettvirksomhet i integrerte 

kraftselskaper
-  Oppdeling av daværende Statkraft i Statkraft (produksjon) og 

Statnett (transmisjon)
-  Liberalisering uten endring i eierforholdene i kraftbransjen 

(ca. 85 % offentlig eie)
-  Håndheving av konkurransepolitikk for kraftmarkedene og 

innføring av reguleringsregime for nettvirksomheten
Kraftmarkedsreformen var i første rekke knyttet til organisering, 
egenskaper og effektivitetshensyn knyttet til driften av et eksi-
sterende kraftomsetningssystem og ikke så mye til forhold ved 
investeringer i ny produksjons- og nettkapasitet. Dette har imid-
lertid blitt et påtrengende og krevende spørsmål etter hvert som 
investeringsbehov melder seg på ulike områder.

UTVIKLINGEN FRA 1991
Energiloven ble utformet som en bredt anlagt fullmaktslov der det 
kunne gis forskrifter og bestemmelser av ulik art med utgangspunkt 
i loven. Det er gjennomført en rekke endringer i energi loven siden 
den ble vedtatt i 1991, og det er iverksatt et omfattende regelverk for 
kraftbransjen i form av forskrifter og bestemmelser i regi av depar-
tement og reguleringsmyndigheter. I stedet for å gå gjennom disse 
endringene og bestemmelsene, vil jeg heller trekke frem noen av de 
viktigste endringene som har funnet sted i det omgivende markeds- 
og omsetningssystemet for kraftbransjen siden energiloven bli iverk-
satt og som har betinget endringer i lovgrunnlag m.m.

Markedsintegrasjon
I 1996 ble et felles norsk-svensk kraftmarked etablert som det første 
integrerte kraftmarkedet i verden mellom to land. Dette ble i 2000–
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01 utvidet med Danmark og Finland til et felles, integrert kraft-
marked med hensyn til engros-omsetningen av kraft og i 2013–14 
ytterligere med de baltiske land. Markedsintegrasjonen har fortsatt 
gjennom utenlandsforbindelser til Tyskland, Nederland, Polen og 
Storbritannia og markedskopling til europeiske kraftbørser.

Markedsomsetning
Statnett Marked ble i 1992 etablert som omsetningsorgan for den 
innenlandske, fysiske kraftomsetningen og to år senere utvidet til 
også å omfatte finansiell handel. Som følge av den nordiske mar-
kedsintegrasjonen ble kraftbørsen Nord Pool etablert i 1996, med 
ansvar for den fysiske spotomsetningen av kraft gjennom marked-
 et for kraftomsetning dagen i forveien (day-ahead) og innenfor 
samme dag (intradag), samt markeder for finansiell handel. I 2010 
ble den finansielle omsetningen overført til Nasdaq Commodities. 
Nord Pool er verdens største kraftbørs for fysisk handel og har 
aktiviteter i flere land utenom Norden.

Miljømarkeder
The European Union Emissions Trading System (EU ETS) ble eta-
blert i 2005 som det første omsetningssystemet for håndtering av 
klimagassutslipp og er fremdeles det største i verden i sitt slag. 
Norge har sluttet seg til ETS. I 2009 ble et felles norsk-svensk ser-
tifikatmarked for elektrisk kraft etablert som en støtteordning for 
å bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i de to landene 
på grunnlag en egen lov, Lov om elsertifikater, med tilhørende for-
skrifter. For Norges vedkommende er denne ordningen lagt opp 
til å utløpe i 2021 og vil eventuelt bli revurdert da.

Regulering og tilsyn
Med regulering tenker man gjerne i første rekke på offentlig regu-
lering av nettvirksomheten som naturlig monopol, men regulering 
kan også benyttes i en videre betydning om alle former for myndig-
hetsregulering og -tiltak overfor kraftbransjen som har til formål 
å sikre at mål oppfylles, det være seg effektiv ressursbruk, forsyn-
ingssikkerhet, miljøhensyn, m.m.

Målet med den økonomiske reguleringen av nettselskapene er 
at den skal bidra til effektiv drift, utvikling og utnyttelse av strøm-
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nettet. I de første årene etter energiloven ble avkastningsregulering 
lagt til grunn som reguleringsregime for nettenhetene av reguler-
ingsmyndigheten NVE, men fra 1997 har inntektsrammereguler-
ing blitt lagt til grunn som hovedmodell med litt ulik utforming 
over tid. Reguleringsopplegget er krevende ved at alle nettselskap er 
blir omfattet av den, og ved at den setter forholdsvis store krav 
til datatilgang m.m.

Flere offentlige tilsyn er involvert i reguleringen av kraftbran-
sjen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er på sett og 
vis hovedregulator ved at det ut over ansvaret for den økonomiske 
reguleringen av nettselskapene, har det generelle ansvaret for for-
valtningen av landets vann- og energiressurser. Konkurranse-
tilsynet skal se til at konkurransen i kraftmarkedene fungerer 
effektivt, og Finanstilsynet er tillagt oppgaven med å føre tilsyn 
med de finansielle markedene i regi av Nasdaq. Andre tilsyn kan 
også bli koblet inn på spesifikke oppgaver og tiltak. Ikke minst vil 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) få økt regulerings-
ansvar i forbindelse med digitaliseringen av kraftbransjen og utvik-
lingen mot «smarte nett» i vid forstand.

Det er viktig at hvert enkelt tilsyn utfører sine regulerings-
oppgaver på en effektiv måte overfor sektor eller område innen 
kraftbransjen som det er tillagt ansvaret for, men utviklingen 
har medført at det også blir stadig viktigere med samarbeid med 
andre tilsyn for å få oppgavene gjennomført. Ikke minst har inter-
nasjonaliseringen av bransje og markeder medført økte krav til 
oppgave fordeling og samarbeid på tvers av landegrenser. Her lig-
ger det store og viktige oppgaver framover; se for øvrig nedenfor.

Informasjonstilgang
En viktig forutsetning for at konkurransen i kraftmarkedene skal 
fungere effektivt, er at markedsaktørene har tilgang til nødvendig 
markedsinformasjon for å kunne opptre rasjonelt. Spesielt kan 
detaljmarkedet for kraft være forholdsvis ugjennomsiktig med 
hensyn til relevant informasjonstilgang for sluttbrukere som skal 
velge kraftleverandør, foreta leverandørbytte og optimalisere sitt 
kraftforbruk. 

For å bøte på dette etablerte Konkurransetilsynet i 1998 en 
informasjonstjeneste der sluttbrukere av kraft kunne sammenligne 



128 | Østfold Energi 1988–2019

kraftpriser på en enhetlig måte for ulike kraftleverandører. Pris-
oversikten har blitt omfattet med stor interesse av kraftforbruk-
ere og andre interesserte og har gitt et godt informasjonsgrunnlag 
for rasjonelle valg. I 2014 ble Konkurransetilsynets prisoversikt 
overført til Forbrukerrådet og videreført og -utviklet i form av en 
strømprisportal.

STATUS – VIKTIGE LOVENDRINGER
Når det gjelder dagens status for energiloven, er det spesielt to 
viktige endringer som er vedtatt eller foreligger som forslag til 
lov- eller forskriftsendring. Den ene knytter seg organiseringen av 
kraftnettet og den andre til implementeringen av EUs tredje ener-
gimarkedspakke. De to er imidlertid relatert til hverandre idet 
EUs tredje energimarkedspakke også inneholder bestemmelser om 
organisering av strømnettet.

Einar Hope er professor 
emeritus og fortsatt en mye 

benyttet fordragsholder.
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Organisering av kraftnettet
Som nevnt foran, var et viktig aspekt ved kraftmarkedsreformen å 
skille ut nettvirksomheten som naturlig monopol fra produksjons- 
og markedsvirksomheten i integrerte kraftselskaper. I den første 
tiden eller at energiloven var trådt i kraft, ble ikke dette skillet 
håndhevet på en klar og konsekvent måte av reguleringsmyndig-
hetene, selv om problemstillingen kom opp ved flere anledninger. 
Etter hvert ble kravet om et slikt skille påtrengende, spesielt med 
sikte på å unngå uheldige konkurransevirkninger av kryssubsi-
diering mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet. 

I 2014 avga et ekspertutvalg rapporten «Et bedre organisert 
strømnett» der det ble anbefalt å innføre selskapsmessig og funk-
sjonelt skille for alle nettforetak, uavhengig av størrelse. Sel-
skapsmessig skille innebærer at nettselskaper skal skilles ut i egne 
selskaper som ikke driver med annen virksomhet, mens funksjo-
nelt skille innebærer at nettselskaper skal operere uavhengig av 
annen virksomhet. Det betyr blant annet at personer i ledelsen i 
nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskaper i konser-
net som driver annen virksomhet. 

Opprinnelig ble grensen for å innføre et selskapsmessig og 
funksjonelt skille satt ved nettselskaper med mer enn 100 000 
nettkunder, men er senere redusert til 30 000 kunder. Nå er gren-
sen redusert ytterligere til 10 000 kunder. Når de nye bestemmel-
sene i energiloven om selskapsmessig og funksjonelt skille trer i 
kraft 1. januar 2021, vil kravene gjelde alle nettselskap, uavhen-
gig av størrelse.

EUs tredje energimarkedspakke
Implementeringen av EUs tredje energimarkedspakke i norsk 
rett har medført ganske omfattende og vidtrekkende endringer i 
energi loven. (Lov om endringer i energiloven av 25. mai 2018). 
Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009 og inn-
lemmet i EØS-avtalen i 2017.

De nye bestemmelsene knytter seg i første rekke til kravet om 
uavhengig reguleringsmyndighet, uavhengig klageinstans og eier-
messig skille mellom overføring og produksjon eller omsetning av 
elektrisk energi. Dessuten vedrører de hjemmelsgrunnlaget for å 
gjennomføre forordningene om grensekryssende krafthandel og 
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om opprettelsen av EUs organ for samarbeid mellom energiregu-
leringsmyndigheter. (Agency for the Cooperation of Energy Regu-
lators; ACER).

De to første kravene om uavhengig reguleringsmyndighet og 
klageinstans har medført at det er opprettet to nye myndighets-
organer, henholdsvis Reguleringsmyndigheten for energi (RME) 
og Energiklagenemnda for energireguleringssaker. RME er tillagt 
NVE, men skal opptre uavhengig av NVEs øvrige organisasjon 
og skal ikke kunne instrueres i utførelsen av regulatoroppgaver. 
RME skal også delta i internasjonalt regelverksarbeid på energi-
området og samarbeide med ACER. Til Energiklagenemnda kan 
berørte parter klage inn enkeltvedtak gjort av reguleringsmyn-
digheten; nemnda skal heller ikke kunne instrueres i utførelsen 
av sine oppgaver.

Et interessant aspekt ved de nye lovbestemmelsene er for øvrig 
at det kan åpnes opp for konkurranse mellom organiserte mar-
kedsplasser for omsetning av kraft. Slik omsetning betinger kon-
sesjon i henhold til energiloven. Nord Pool kan således bli utsatt 
for konkurranse i det norske kraftmarkedet av f.eks. europeiske 
kraftbørser hvis omsetningskonsesjon gis til disse.

OPPSUMMERING
En lov kan generelt sies å ha to hovedoppgaver: a) å regulere ved 
lov eller forskrift virksomheten på et område på en effektiv måte 
i henhold til mål og myndighetskrav, og b) å legge til rette for at 
virksomheten kan utvikle seg på en hensiktsmessig og ønsket måte. 
Energiloven ble utformet som en forholdsvis vid fullmaktslov som 
gjennom lovregulering og forskrifter alt i alt må sies å ha tjent 
kraftomsetning og nettvirksomhet på en god måte siden loven 
trådte i kraft i 1991. Den har også evnet i rimelig grad å tilpasse 
seg til endrede forutsetninger og krav etter hvert som kraftmarked-
ene og nettvirksomheten har utviklet seg. 

Den siste lovendringen i 2018 har vært en nødvendig konse-
kvens av internasjonaliseringen av kraftbransjen som i stigende 
grad har funnet sted i de senere årene; til dels påskyndet av en rask 
teknologiutvikling som både har gitt nye rammer for bransjen og 
muliggjort nye omsetingsformer for elektrisk energi.
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Mye tordenvær i 2000
Sommeren 2000 ble kostbar for Østfold Energi Nett. Det 
skyldtes en rekke kraftige tordenvær som dro inn over fyl-
ket. I løpet av sommeren ble selskapets høyspennings- og lav-
spenningsnett påført ikke mindre enn 1 700 skader som det 
kostet millionbeløp å utbedre. I tillegg til materialkostnadene 
kom store ekstra arbeidskostnader til mannskapene som job-
bet sent og tidlig med å utbedre feil. 

Plansjef Bela Adamy hadde gjort en kjempejobb med å 
samle alle trafoer som regionene hadde på lager, i Halden-
terminalen og fått bygd dem om slik at de var omkoblbare 
for standardiserte spenninger i nettet. Dermed fantes det nok 
erstatningstransformatorer til å avhjelpe de mange feilene med.

Bela Adamy var plansjef 
i Nettdivisjonen.

Kjøpte hele Nyset-Steggje
I 2000 fikk Østfold Energi muligheten til å over-
ta Akershus Energiverks 50 prosent-andel i 
Nyset-Steggje Kraft. Allerede i 1990 hadde de to 
selskapene kjøpt kraftverket fra Norsk Hydro. 
Det felles eierskapet ble forvaltet på en god måte 
gjennom årene fram til 2000 da Østfold  Energi 
ble eneeier. Kjøpesummen for de siste 50 prosent 
av aksjene var om lag 450 millioner kroner.

Nyset-Steggje har en årlig midlere kraft-
produksjon på 414 GWh. Kraftverket omfat-
ter kraftstasjonene Naddvik og Nyset foruten 
pumpe stasjonene Fossdal og Viervatn. Ved hjelp 
av disse kan man pumpe vann opp i høyere-
liggende magasiner og utnytte vannet til senere 
kraftproduksjon. Pumpekapasitet samt høyfjells-
magasiner på 1350 meter over havet gjør Nyset-
Steggje- anleggene svært verdifulle. Stein Vidar Nemeth i Naddvik kraftstasjon.
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Ingen andre bedrifter i Østfold stilte opp med læreplasser som 
Østfold Energi gjorde. Og lærlingene som begynte, ble tatt hånd 
om på beste måte. Fra dag én hadde de en fast kontaktperson og 
fikk god oppfølging i læretiden. Ett eneste minus var det, nemlig 
at Østfold Energi var inne i en periode med nedbemanning og ikke 
kunne tilby de ferdige elektrikerne ansettelse.

De fleste år er det en strid for Yrkesopplæringsnemnda i Østfold 
å skaffe til veie et tilstrekkelig antall læreplasser. Mange bedrifter 
kvier seg for å ta inn lærlinger ettersom det er krevende å gi disse 
et tilfredsstillende praksisopplegg. 

Lærlinger på forskriftskurs i 1996. De to bak til venstre er opplæringsleder Odd Bakkehaugen og kabelmester 
Armand Jacobsen fra Region Sarpsborg.

Lærlingebedrift i særklasse
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Østfold Energi hadde en opplæringsleder i hver av de seks regi-
onene, og det ble utarbeidet et opplegg som fungerte godt. Med 
Reform ’94 ble læretiden utvidet fra 24 til 30 måneder. Hos Øst-
fold Energi fikk lærlingene lønn, og i 1996 var den 4 000 kroner 
pr. måned.

BLE MØTT MED RESPEKT
Når lærlingene ankom til sin første dag på elverket, ble de tatt 
imot av administrerende direktør, regionsjef og opplærings leder 
Odd Bakkehaugen. Han var tidligere elverkssjef i Skjeberg og 
hadde godt lag med de unge. Han viste dem rundt på elverket og 
sørget for at ungdommene fikk en myk start. Så ble de kledd opp i 
Østfold Energis røde og blå arbeidsantrekk med hjelm, vernebriller 
og det som ellers skulle til. De følte seg som ordentlige fagarbeid-
ere, slik de etter hvert skulle bli.

År etter år fortsatte Østfold Energi å ta imot lærlinger. Antallet 
lå omkring 20 pr. år, og det toppet seg i 1996 med hele 25 styk-
ker. Deretter ble det suksessivt færre fram mot salget av datter-
selskapene for nett og kraftsalg i 2003. De seneste årene var 
John-Yngvar Hansen ved Region Sarpsborg opplæringsleder og 
all lærlingevirksomhet samlet der.

Tre av lærlingene i 1998 
sammen med Østfold 
Energis John-Yngvar 
Hansen. F.v. Ronny André 
Stølan, Per Øivind Akselsen 
og Stig André Nilsen.
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Perioden fra 1996 og fram til datterselskapene ble solgt til Syd-
kraft 16. januar 2003, var kjennetegnet av stor aktivitet på en 
rekke områder. Disse årene, som var preget av omorganisering, 
oppkjøpsforsøk, konserndannelse og søk etter en industriell part-
ner, må karakteriseres som Østfold Energis glansperiode. 

Egil Arntsen, som var blitt administrerende direktør sommer en 
1995, hadde lang erfaring som toppleder, også internasjonalt. 
Nå skulle han sørge for at omstillingsprosessene som var igang-

satt flere år tidligere, ble videreført. Med seg hadde han en kom-
petent ledergruppe med Madeleine Cato, Rolf M. Gjermundsen, 
Tommy Fredriksen, Mette Qvortrup, Roger Prang og Pål Sandnes 
som sørget for at maskineriet gikk som smurt. 

Personalbehandlingen var meget bra og underbygget tilliten hos 
fagforeninger og ansatte i selskapet: De hadde en arbeidsgiver som 
ville dem vel, også i omstillingsperioder.

HAMSKIFTE MED NY LOGO
Østfold Energiverk gjennomgikk et hamskifte i 1997, endret navn til 
Østfold Energi, fikk utarbeidet ny logo og foretok en storstilt ompro-
filering. Selskapets 110 elegant stylede kjøretøyer var å se på veiene i 
hele Østfold, og det ble drevet en omfattende utadrettet virksomhet. 

I tillegg til høy aktivitet innenfor de ulike forretningsområdene 
og store omstillinger internt var selskapet involvert i en rekke pro-
sjekter. Noen av disse nevnes nedenfor:
•  Forvaltet medeierskap i EuroKraft Norge og Fylkeskraft 

Østlandet
•  Gjorde to forsøk på å overta deler av Hafslund sammen 

med flere av Norges største kraftselskaper

Perioden 1996–2003:

PROSJEKTENE FLORERTE 
– NEVER A DULL MOMENT!
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Robert Jørgensen t.v. 
hadde vært leder for 

anleggsseksjonen i Østfold 
Energi Nett og ble sjef for 

Østfold Energi Entreprenør 
da dette ble skilt ut i 2000. 

Her er han ute på jobb 
sammen med Terje Svendsen 

og Freddy Ørseng.

•  La inn bud på de resterende elverkene i Østfold
•  Forsøkte å kjøpe Pasvik Kraft sammen med Vattenfall
•  Gjennomførte fallerstatninger i Bøvra-vassdraget
•  Vurderte samarbeidsprosjekter med Örebro Energi og Vanda 

Energi
•  Stiftet kraftsalgsselskapet NEKO sammen med Nesodden 

Energi og overtok 100 prosent av aksjene
•  Inngikk intensjonsavtale med Fredrikstad Energiverk og 

Hafslund om felles nettselskap
•  Etablerte Østfold Energi Entreprenør som eget selskap
•  Omfattende millenniumprosjekt med vellykket overgang til 

år 2000
•  Satset på vindkraft fra 2001 med kjøp av andeler på Mehuken 

i Sogn og Fjordane
•  Etablerte felles enøk-senter sammen med andre elverk i fylket
•  Utvidet konsernets aktiviteter innen småkraft gjennom Norsk 

Grønnkraft
•  Etablerte Østfold Energi Varme med forbrenningsanlegg for 

restavfall både i Sarpsborg og Rakkestad
•  Etablerte Naturgass Øst sammen med Statoil
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I hele perioden sørget selskapet for effektiv og lønnsom drift og 
god personalbehandling under skiftende organisatoriske forhold.

STORE OMSTILLINGER I SELSKAPET
Nettvirksomheten var den mest arbeidsintensive, og nesten 400 
av 500 var tilknyttet nett. Fra 1991–92 var de ansatte fordelt på 
seks regioner som drev parallelt innenfor sitt geografiske område. 
De bygde ut og vedlikeholdt nettet og løste feilsituasjoner hver for 
seg med egne overordnede vakter. Fellesskapstankegangen var lite 
utviklet, og de store fellesressursene ble ikke utnyttet.

I løpet av årene 1995–97 ble nettvirksomheten omorganisert og 
strømlinjeformet til å møte skjerpet konkurranse. Det avgjørende 
grepet var å dele inn virksomheten i seksjoner lokalisert til de tid-
ligere regionene. Dette resulterte i kompetanseheving og samling 
av ressursene. 

Omfattende bruk av databaserte verktøy brakte nettvirksom-
heten i fremste rekke. Gjennom flere år pågikk en omfattende 
registrering av nettet i Netbas, og alle kart ble digitalisert og gjort 
tilgjengelige i Netgis. Dermed hadde montørene tilgang til oppdat-
erte kart uansett hvor i fylket de jobbet. Også andre databaserte 
systemer ble tatt i bruk for å forenkle og effektivisere arbeidet.

Adm.dir. Egil Arntsen t.v. og 
styreleder Nils Bjørnebekk 
med to rykende ferske 
jubileumsbøker.
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JUBILEER PÅ LØPENDE BÅND
Mellom 1998 og 2000 feiret Østfold Energi ikke mindre enn tre 
jubileer. I 1998 var det ti år siden Østfold Energiverk A/S ble stiftet 
med tretten av fylkets kommuner og Østfold fylkeskommune som 
eiere. Tiårsjubileet ble markert med en fin tilstelning på Fredriksten 
festning hvor selveste Karl XII dukket opp og hilste forsamlingen.

Året etter, i 1999, fylte Borgund Kraftverk 25 år. Dette ble mar-
kert på mange vis, blant annet med en jubileumsfest på Norsk 
Villakssenter i Lærdalsøyri. Østfold Energi hadde bidratt økono-
misk ved senterets oppstart to år tidligere. En stor utstilling av den 
kjente kunstneren Knut Rumohr sto også på programmet. Og så 
ble det gitt ut jubileumsbok, «Frå vatn til watt», skrevet av Kåre 
Hovland fra Lærdal. Hovland – lokalhistoriker og kulturkonsu-
lent i hjemkommunen – rekapitulerer den spennende historien om 
hvordan Østfold fylke jaktet på fallrettigheter og omsider fikk 
napp i Lærdal. 

Det tredje jubileet fant sted i 
2000. Da var det gått hundre år 
siden Sarpsborg og Halden kom-
munale elverker kom i gang og 
spredte lys i respektive byer. Jubi-
leet ble feiret i Festiviteten i Sarps-
borg med en rekke innbudte gjester. 
Det la ikke noen demper på stem-
ningen at Olav den hellige og 
biskop Grimkjell gjorde sin entré i 
et historisk tablå. NM i mosjons-
løp og NM i stolpeklatring i regi av 
Østfold Energi samlet flere hundre 
deltakere fra hele landet.

Også nå ble det gitt ut jubileums-
bok. Denne var det Sarpsborg-jour-
nalisten Terje Andresen som sto 
bak. «Med strømmen i 100 år» tar 
for seg elverkshistorien i Østfold og 
beskriver ikke minst hvordan elek-
trisiteten revolusjonerte hverdagen 
for vanlige mennesker. Først med 

Østfold Energis 100-års-
jubileum ble markert på 
mange vis, også på det 
sportslige området. Selskapet 
sto i 2000 som arrangør av 
NM i mosjonsløp og NM 
i stolpeklatring med flere 
hundre deltakere.
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strøm til belysning, men ganske snart også til koking, støvsuging, 
kjøling av matvarer og alt mulig annet.

Østfold Energi benyttet jubileene til omfattende utadrettet virk-
somhet. Selskapet inviterte Østfold-pressen på tur til Borgund for 
å skolere journalistene i kraftforsyning og styrke relasjonene. 

STRUKTURENDRINGER PÅ AGENDAEN
Helt fra 70-tallet hadde det vært ivret for større enheter innen 
kraftforsyningen. I Østfold manifesterte disse bestrebelsene seg ved 
dannelsen av Østfold Energiverk A/S i 1988 med de fleste kom-
munene som medeiere. 

Utover på 1990-tallet blåste det en salgsvind over kraftforsyning-
 en. Tanken om større enheter levde i beste velgående, og mindre 
kommuner benyttet anledningen til å cashe inn «sparepengene» 
som lå i elverkene. Kritikere har ment at dette var abonnentenes 
sparepenger og ikke kommunenes.

Også i Østfold Energi pågikk det diskusjoner om struktur-
endringer. Eierne gjennomførte en ny runde med drøftinger 
som munnet ut i «Energipolitisk plattform 97–98». Et hoved-

Direktør Khennet Tallinger 
fra Sydkraft t.v. og konsern-
sjef Egil Arntsen fra Østfold 
Energi signerer 11. oktober 
1999 ramme avtalen om 
Sydkrafts inntreden i Østfold 
Energis datter selskaper for 
nett og kraftsalg.
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tema i dette arbeidet var omdannelse av Østfold Energi AS til 
et  konsern. 8. desember 1998 vedtok styret i Østfold Energi en 
konsernmodell med datterselskaper som kunne rendyrke de ulike 
forretningsområdene. 

PÅ JAKT ETTER INDUSTRIELL PARTNER
Beslutningen om konserndannelse er sannsynligvis den viktigste i 
Østfold Energis historie. I ettertid vet vi at den la grunnlaget for 
et partnerskap med Sydkraft. Vi vet også at det endelige utfallet 
ble salg av hele elverksvirksomheten som var tilført selskapet ved 
sammenslutningen til Østfold Energiverk A/S i 1991–92.

Vedtaket om konsern var starten på et hektisk arbeid for å finne 
en god partner å vokse sammen med, fortrinnsvis med Østfold 
Energi i førersetet. Det ble ført sonderinger og hentet inn tilbud 
fra flere kjøpelystne aktører – Hafslund, Vattenfall og Sydkraft. 
Også Statkraft og BKK «luktet på» muligheten for å bli medeier 
i Østfold Energis datterselskaper.

Etter en omfattende og krevende prosess falt valget på Sydkraft. 
Utfallet var åpent helt inn i det siste. Sannsynligvis var det Syd-
kraft-folkenes tillitsskapende evner som ble avgjørende for utfal-
let. I Sydkraft fant Østfold Energis ledelse noe de kjente igjen med 
solide elverkstradisjoner i bunnen. Vekst i Norge med utgangs-
punkt i Østfold var Østfold Energi-ledelsens forventninger til 
partnerskapet. 

Da Sydkraft i oktober 2000 kjøpte Vattenfalls aktiviteter i Norge, 
deriblant mer enn 30 prosent av aksjene i Hafslund ASA, ble nok 
synet på Sydkraft som en noenlunde likeverdig partner endret.

LØSTE INN PUTOPSJONEN
Østfold Energi hadde sørget for å få inn en putopsjon i avtalen 
med Sydkraft i tilfelle verdien på elverksandeler skulle gå ned. Og 
det gjorde den. Ingen andre selskaper ble senere priset så høyt som 
Østfold Energis datterselskaper. Dette satte Østfold Energi-ledelsen 
i en slags kattepine: Burde den råde eierne til å gi avkall på flere 
hundre millioner ekstra som var sikret gjennom putopsjonen, eller 
var salg av resten av aksjene i datterselskapene eneste farbare vei?

Utfallet er kjent, og saken endte med at datterselskapene Østfold 
Energi Nett AS, Østfold Energi Entreprenør AS, Østfold Elsikker-

John Eriksen begynte som 
grafisk designer hos Østfold 
Energiverk i 1994. Fram til 
2006 hadde han ansvar for 
selskapets mange trykksaker, 
som internavisen «ØSEN», 
«Kundedialogen», «Nett-
Nytt», skjemaer av alle slag, 
visittkort og mye annet.
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Våre satsingsområder vil i fremtiden være disse:

Vannkraftproduksjon
Østfold Energi eier store kraftstasjoner i Indre Sogn.Disse leverer ca. 1,5 prosent av det norske kraftforbruket.I Østfold eier vi Brekke og Ørje kraftstasjoner i Halden-vassdraget. I tillegg eier selskapet en fjerdedel av aksjenei Norsk Grønnkraft AS, den hurtigst voksende aktøren innenforsmåkraft.

Vindkraftproduksjon
Østfold Energi eier halvparten av en vindkraftpark på Mehukeni Måløy kommune. Det foreligger planer om en betydelig utvi-delse av Mehuken vindkraftpark, og Østfold Energi satser på ådelta også i andre vindkraftprosjekter.

Energigjenvinning
I Sarpsborg eier Østfold Energi et moderne energigjen-vinningsanlegg. Anlegget tar imot restavfall fra husholdninger ogindustri, og energien selges til Borregaard som damp.Et mindre energigjenvinningsanlegg i Rakkestad igangsettesvåren 2005.

Naturgass
I samarbeid med Statoil har Østfold Energi etablert selskapetNaturgass Øst AS. Målet er å levere naturgass til industrien ifylket.

Østfold Energi deltar aktivt innenfor innovasjon og utviklingi Østfold. Selskapet deltar der hvor regional næringsutviklingstår på dagsordenen, og vi har gått inn som eier i kunnskaps-parkene i Halden og Sarpsborg.

Østfold Energi
– en kraft i Østfold!

Telefon 69 11 25 00 • www.ostfoldenergi.no

Østfold Energi er et veldrevet energiselskap med base i Østfold. Selskapet eies av Østfold fylkes-kommune og tretten av fylkets kommuner. Den betydelige verdiskapingen som skjer i selskapet,kommer hele Østfold-samfunnet til gode. 

Hovedvirksomheten er fortsatt produksjon av ren, fornybar vannkraft, men de seneste årene harØstfold Energi engasjert seg sterkt innenfor vindkraft og energigjenvinning. Østfold Energi tarogså aktivt del i arbeidet med å skaffe naturgass til industrien i Østfold.

ANN_236 x 318_OK  29.03.05  12:36  Side 1
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het AS, Østfold Energi Kraftsalg AS og Nesodden Kraftomset-
ning AS ble overdratt til Sydkraft. 16. januar 2003 var datoen 
for overdragelsen, og Østfold Energi kunne motta oppgjør for 
de resterende 51 prosent av aksjene i ovennevnte selskap. Ram-
men for hele Sydkraft-transaksjonen var på om lag 1,8 milliar-
der kroner. 

I Østfold Energi-ledelsen var det ganske naturlig å gå inn for å 
benytte putopsjonen som ville realisere ønsket om et større nett-
selskap på Østlandet og innlemme kraftkundene i en større enhet. 
Med fasit i hånd er det slik det har gått.

ET MINDRE ØSTFOLD ENERGI
Allerede i 2002 ble det gjennomført en strategiprosess i selskapet. 
Argumentasjon for å benytte salgsopsjonene og selge datterselskap-
ene til Sydkraft var den viktigste saken. Framtidig strategi vektla 
satsing på kraftproduksjon, men åpnet også for engasjementer 
innen varme og naturgass.

Salget av datterselskapene i januar 2003 medførte store forand-
ringer, også for dem som ble igjen i Østfold Energi. Fra å ha vært et 
konsern med en rekke datterselskaper og aktiviteter innenfor ulike 
forretningsområder, ble Østfold Energi plutselig et ganske lite sel-
skap som eide store verdier i anlegg for produksjon av vannkraft, 
vindkraft og varme. Antallet ansatte, som i 2002 hadde vært 398, 
ble med ett slag redusert til 88.

VAR SALGENE EN SUKSESS?
Noen vil si at salget av datterselskapene til Sydkraft var drevet 
fram av eiernes grådighet, og at de ødela Østfold Energis mulig-
heter til å vokse som selskap. Andre vil hevde at salgene innebar 
en strukturell tilpasning til en ny virkelighet. Energiloven og nett-
reguleringen stimulerte til stadig større enheter på nettsiden, og 
kraftsalg ble etter hvert dominert av store nordiske aktører. 

«Nye Østfold Energi» kom raskt gjennom omstillingene og ut av 
startblokkene som en kraftprodusent med vekstambisjoner. Utvik-
lingen har vist at beslutningen om å selge datterselskapene bidro 
til den strukturutvikling som lenge hadde vært ønsket. Hovedfor-
skjellen var at Hafslund ble den dominerende netteieren i Østfold, 
mens Fortum Markets er ledende innen kraftsalg.

Sylvi Fosby Olsen var et 
fenomen på sentralbordet 
hos Østfold Energi i mange 
år. Serviceinnstilling og venn-
lighet var hennes varemerke.
Hun sluttet i 2015.
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Da ingeniørene ble tatt ut i streik
I Østfold Energi har det stort sett vært arbeidsfred, og lokale tvister er løst gjennom for-
handlinger. Annerledes var det under tariffoppgjøret i mai 1998 da Akademikernes fel-
lesorganisasjon (AF) tok ut 25 av selskapets ingeniører i streik. Forholdet mellom de 
streikende og selskapets ledelse var en tid anstrengt, inntil streiken ble avblåst etter to uker.

Flere av de streikende ingeniørene var nøkkelpersonell slik at virksomheten ville bli 
berørt. Selskapet la opp til å opprettholde en tilfredsstillende beredskap både innen pro-
duksjons- og nettvirksomheten. Allmennheten ble gjort oppmerksom på at feilretting 
kunne ta lengre tid enn normalt.

«ARBEIDSGIVERS REPRESENTANTER»
Uenigheten mellom de streikende og selskapets ledelse med Egil Arntsen i spissen, kom 
til å stå om hvem som kunne regnes som «arbeidsgivers representanter». Selskapet la til 
grunn at hele den administrative ledelsen var arbeidsgivers representanter, mens streike-
komiteen kun aksepterte styreleder og administrerende direktør som sådanne. Med en 
slik begrensning ville selskapets virksomhet bli kraftig berørt. Streikeledelsen beskyldte 
Østfold Energi for streikebryteri, og frontene var steile. 

Kommunenes Sentralforbund støttet Østfold Energi i selskapets syn, mens AF sa seg 
enig i de streikendes fortolkning. Partene ble derfor enige om å be hovedorganisasjon-
ene foreta en grenseoppgang slik at dette ved eventuelle framtidige konflikter ikke skulle 
være noe stridstema.

NY OG UVANT OPPLEVELSE
Ingeniørstreiken pågikk mel-
lom 28. mai og 15. juni. De 
streikende kom deretter raskt 
tilbake på jobb. Både for sel-
skap ets ledelse og de streik-
ende hadde dette vært en ny 
og uvant opplevelse. Sårene 
som oppsto under konflikten, 
var snart leget.

Fra 28. mai 1998 ble 25 av Østfold 
Energis ingeniører tatt ut i streik. 
Her diskuterer Egil Arntsen med 

streikekomiteens leder Per Sandmæl.
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Da Egil Arntsen kom tilbake til Østfold Energi som sjef i 1995, var 
selskapet godt i gang med omstilling og organisasjonsutvikling. 
Årene som fulgte, ble begivenhetsrike. 
– Helst ville jeg ha overlatt et større selskap enn det jeg overtok. 
Vi får glede oss over at eierne fikk usedvanlig godt betalt for virk-
somhetene vi solgte, sier han. 

Egil Arntsen (1943– ) ble tidlig opptatt av teknikk, og tele-
foni og radio var en kjær hobby. Etter realartium og et prak-
sisår hos M. Peterson & Søn var det naturlig å søke seg til 

NTH hvor han studerte ved elektrolinja. Den første sivile job-
ben hadde han ved NEBBs skipsavdeling på Skøyen i Oslo. Opp-
gavene omfattet automatisering av strømforsyning og brostyringer 
ombord i skip. 

– Dette var et stykke fra det jeg hadde studert ved NTH, så 
etter hvert søkte jeg meg over til Statskraftverkene som var en del 
av NVE. 1970-tallet var en svært aktiv og interessant periode i 
kraftforsyningen med store utbygginger av kraftanlegg og linjer. 
Jeg drev mest med beregninger i forbindelse med ledningsfram-
føringer og -systemer, nå med «store og avanserte» datamaskiner 
og -programmer. På den tiden giftet jeg meg med Fifi, og vi fikk to 
barn før vi i 1977 flyttet til Moss. 

– Da du kom til Østfold Kraftforsyning i 1977, var det en liten 
organisasjon?
– Det ble litt av en overgang fra store NVE til Østfold Kraftforsyn-
ing hvor bare Sven O. Ambjørnrud og Øivind Utne pluss en del-
tidssekretær var på plass. Året etter kom Henrik Evenrød slik at 
vi ble fem til sammen. I Østfold Kraftforsyning skulle vi gå gjen-
nom den teknisk-økonomiske driften av Borgund-anleggene som 

EGIL ARNTSEN toppsjef 
i en hektisk tiårsperiode

Egil Arntsen ledet Østfold 
Energi i ti år.
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Hafslund drev på våre vegne, samt følge opp øvrige kontraktsfor-
hold etter opprettelsen av Østfold Kraftforsyning. Med dyktige 
Sven O. Ambjørnrud i førersetet ble det lille selskapet langt mer 
aktivt enn de fleste hadde sett for seg. Vi anskaffet en liten data-
maskin og senere en større NORD-maskin.

– Etter noen år i Østfold dro du «ut i verden»?
– I 1982 fikk jeg to års permisjon fra Østfold Kraftforsyning for 
å jobbe med kraftforsyningen i Mosambik i et prosjekt finansi-
ert av Norad. I 1984 var jeg tilbake på kontoret i Moss, men så 
kom flyttingen til Sarpsborg. I 1986 sa jeg opp stillingen i Østfold 
Kraftforsyning for å jobbe for Norconsult i Angola. 

Østfold Energi hadde i mange 
år internasjonale forbindelser. 
Her er Egil Arntsen og Ismo 
Jauhiainen fra Vanda Energi 
under et besøk på Brekke.
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– Noen år senere ledet jeg oppbyggingen av et internasjonalt 
treningssenter i Zambia for vannkraftpersonale fra hele regionen. 
Senteret ble en suksess, og jeg hadde gleden av å vise president 
Kenneth Kaunda sammen med en rekke dignitærer fra medlems-
landene rundt under åpningen. «Kafue Gorge Regional Training» 
er fortsatt i drift, nå ledet av lokale krefter.

– Da hadde du ikke planer om å komme tilbake til kraft-
forsyningen i Østfold?
– Vi beholdt huset i Moss for å ha et fast holdepunkt her hjemme. 
Etter å ha fått senteret i god drift, ble jeg i 1992 administrerende 
direktør i Norpower AS med kontor på Vindern i Oslo. Det var 
et rent elkraftkonsulentselskap med solide eiere. Norpowers eiere 
ønsket etter hvert en sammenslutning med det større og mer kjente 
Norconsult som på den tiden ikke hadde tunge aktører fra energi-

«Millenniumskiftet» passerte 
uten problemer. Egil Arntsen 
er innom driftssentralen i 
Moss og konstaterer at alt 
fungerer. Foran PCen Steinar 
Storengen og t.h. Arild 
Myrvang.
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bransjen på eiersiden. I Norconsult fikk jeg jobben som sjef for 
kraftavdelingen som var selskapets største og mest lønnsomme 
med utbyggingsprosjekter i 35–40 land. 

– Fra 1991 var Energiloven en realitet, og det gikk stille for seg?
– Avslutningen av energilovarbeidet var etterlengtet i bransjen. Det 
hadde gått nokså tregt og upåaktet hen etter de første delinnstillin-
gene, og lovutvalget la fram sin innstilling i 1989. Syse- regjeringen, 
som tok over etter Arbeiderpartiet dette året, trakk lovforslaget 
og nedsatte et nytt utvalg som bransjen ikke fulgte særlig med 
på.  Innholdet i loven ble svært forskjellig fra forslaget det forrige 
utvalget hadde fremmet og det bransjen hadde sett for seg. 

– Østfold Energiverks strategi om å få til et fylkesomfattende 
vertikalt integrert verk, til dels med myndighetenes hjelp til å ta 
over nettet til Hafslund i 1994, sto nå plutselig i direkte motstrid 
til intensjonen i energiloven. Omorganiseringene i kraftbransjen 
og elforsyningen skulle fra nå av skje med markedskreftene som 
drivkraft. Da var det viktig å beholde en stor privat aktør som 
Hafslund i bransjen.

– Du begynte som sjef for Østfold Energiverk sommeren 1995. 
Hadde du med deg en plan for hvordan du ville gripe tingene an?
– Jeg var ansatt for å videreutvikle Østfold Energiverk i tråd med 
mulighetene den nye energiloven ga. Det sto nok klart for de 
fleste at «videreutvikling av selskapet» ville innebære endringer 
og om stilling «fra forvaltning til forretning», som det het den gan-
gen. Det var i tiden å rendyrke virksomhetene. 

– Østfold Energi-skuta var i godt sig og de øvrige i toppledel-
sen dyktige folk som sørget for den daglige driften på en utmerk et 
måte. Jeg brukte derfor tid på å gjenoppfriske bekjentskapet med 
Lærdal og de viktige Borgund-anleggene samt gjøre meg kjent ute 
i de seks regionene i Østfold. I tillegg var jeg aktiv i nasjonal bran-
sjesammenheng etter ti års fravær. 

– Høsten 1995 startet vi en strategiprosess med styret og eierne 
basert på en energipolitisk plattform som var vedtatt tidligere. 
Det ble lagt vekt på at omstillingen skulle skje med trygghet for 
de ansatte. 
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– 8. desember 1998 vedtok styret i Østfold Energi en konsern-
modell. Er det den viktigste datoen i Østfold Energis historie?
– Ja, det er vel det. Konsernorganiseringen ble gjort for å rendyrke 
de nokså forskjellige virksomhetene Østfold Energi besto av: Nett 
som fortsatt monopol, produksjon og kraftsalg som skulle kon-
kurrere i sine markeder. Beslutningen om å danne et konsern var 
en av de viktigste ettersom den la til rette for allianser med indu-
strielle partnere for selskapene. 

– Østfold Energi-konsernet fulgte opp intensjonene i energiloven 
og forsøkte å finne partnere vi kunne samarbeide med. Tanken var 
ikke å selge ut døtrene, men å skaffe dem gode alliansepartnere 
for videre vekst og utvikling. Dels forsøkte vi å få dannet et felles 
nettselskap med Fredrikstad Energiverk og Hafslund, dels deltok 
vi i arbeidet for å få til et stort kraftomsetningsselskap sammen 
med Oslo Energi og Østkraft. Et slikt selskap ville ha fått 500 000 
kunder. 

– Vi gikk inn i disse prosessene med stor entusiasme og så Øst-
fold Energi som en kjøper, ikke som en selger av egne virksomheter. 

– Hvorfor falt valget på Sydkraft?
– Valget av Sydkraft som deleier i datterselskapene ble tatt etter 
en omfattende prosess der styre og administrasjon hadde gjort seg 
kjent også med Statkraft, Hafslund og Vattenfall. Styremedlem-
mene hadde forskjellige preferanser, og alle frierne hadde sine til-
hengere i styret. Flertallet gikk inn for Sydkraft ettersom vi hos 
dem fant noe vi kjente igjen. Selskapet var offentlig eid og fram-
overlent og hadde en god, gammeldags elverkskultur i bunnen. 
Sydkraft hadde store vekstambisjoner i Norden, og tanken var å 
ekspandere i Norge med Østfold Energi som basis.

– Med putopsjonen som lå i avtalen med Sydkraft var det kanskje 
bare et tidsspørsmål når datterselskapene ville forsvinne? 
– Fra starten var det slett ikke åpenbart at putopsjonen skulle 
benyttes. Den var framforhandlet som en sikkerhet mot verdifall. 
Ambisjonen var å ekspandere i fellesskap. Men det gikk ikke som 
tenkt, og den store ekspansjonen uteble. Da markedsprisen på 
elverksandeler falt, ble det mer aktuelt å benytte opsjonen som var 
framforhandlet mens prisene var på topp. Å selge ut og bygge ned 
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ga ikke meg som ingeniør mye glede, selv om salget utløste svære 
verdier for eierne. Omkring 1,8 milliarder kroner tilfløt Østfold 
fylkeskommune og de tretten eierkommunene.

– Du sluttet i 2005. Hadde du fått utrettet det du ønsket?
– De store endringene i Østfold Energi var gjennomført, og det ble 
naturlig for meg å tre til side. Helst ville jeg ha overlatt et større 
selskap enn da jeg tiltrådte, men eierne fikk uttelling for tidenes 
verdisetting av selskapet. Dessuten mente vi at verdiene i framtida 
ikke ville ligge på nedstrømsiden, men i produksjonsressursene. 
Og så var jeg blitt 62 år og den eldste i selskapet. 

– Jeg var hele tiden imponert over teamånden og innsatsen alle de 
ansatte og tillitsvalgte i Østfold Energi var besjelet av. I fora uten-
for selskapet skrøt jeg av ledelsen i Østfold Energi og ga uttrykk for 
at «maken til ledergruppe skal man lete lenge etter i næringslivet». 
De to styrelederne Nils Bjørnebekk og Egil Ullebø var nokså ulike, 
men svært dyktige og viktige for Østfold Energi den perioden jeg 
ledet selskapet. Og så kommer jeg naturligvis ikke utenom Sven O. 
Ambjørnrud med sin klare tanke og gode skriftlige framstillingsevne. 

– Uten Sven O. Ambjørnrud og Nils Bjørnebekk hadde det 
antag elig ikke vært noe Østfold Energi som vi hadde fått jobben 
med å videreutvikle.

Egil Arntsen var toppsjef i en 
periode da det skjedde store 
endringer i Østfold Energi. 
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Madeleine Cato og Mette Qvortrup var de to fremste kvinnene i 
Østfold Energi. I perioden da elverkene i Østfold skulle smeltes 
sammen til én velfungerende enhet, utførte de to storverk i felles-
skap. Det er bemerkelsesverdig at de mange og store endringene 
kunne gjennomføres uten aksjoner av noe slag.

Madeleine Cato rundet av sitt virke som direktør for Øst-
fold Energi Nett AS i 2003 og ble pensjonist. Det skjedde 
i forbindelse med at Sydkraft kjøpte hele nettvirksom-

heten, og kort etter overtok Fortum. Mette Qvortrup holdt det 
gående atskillig lenger. Hun sluttet som personalsjef først i 2016 
etter 26 år i selskapet.

Madeleine Cato er fra Skåne og studerte ved Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg og senere ved Göteborgs universitet. Hun tok 
også et år ved Lärarhögskolan i Mölndal. Så jobbet hun med under-
visning i mange år, først ved Göteborgs Tekniska Institut og senere 
ved flere gymnas i Göteborg. I 1984 flyttet familien til Strömstad.

Mette Qvortrup er opprinnelig fra Sarpsborg og studerte offent-
lig administrasjon og organisasjonskunnskap ved Universitetet i 
Bergen. Fra 1975 var hun ansatt ved Nordland distriktshøgskole i 
Bodø hvor virksomheten ble bygd opp fra grunnen av. I 1979 kom 
hun til Halden da Østfold distriktshøgskole var etablert. Også her 
skulle det gjøres nybrottsarbeid. Etter noen år som amanuensis var 
hun skolens rektor i fire år.

– Dere hadde begge arbeidet mange år innen utdanningssektoren før 
dere kom til kraftforsyningen. Var det tilfeldig at det ble et skifte?
– Jeg hadde vært rektor ved Høgskolen i Østfold i fire år og var inn-
stilt på å fortsette som amanuensis. Året etter rektorperioden hadde 
jeg vært gjesteforsker i Uppsala, og det var en inspirerende erfaring. 

Madeleine og Mette – 
dyktige kvinner i ledelsen

Madeleine Cato

Mette Qvortrup
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Så fikk jeg en henvendelse fra et rekrutteringsbyrå som skulle finne 
personalsjef til Østfold Energiverk. Jeg deltok blant annet på et 
styre møte og var slett ikke sikker på om jeg skulle ta imot tilbudet. 

– Men så gjorde jeg det, og det har jeg ikke angret på, fortel-
ler Mette Qvortrup. Hun er glad for at hun kom inn i samlings-
prosessen i Østfold Energi før den startet slik at hun kunne lede 
arbeidet med å forme organisasjonen.

Madeleine Cato ønsket etter hvert å jobbe med noe mer utad-
rettet. – Da Halden Energiverk søkte etter overingeniør på plan-
avdelingen og sjefsingeniør for teknisk seksjon, ble jeg ansatt som 
leder for planavdelingen. Der var jeg ganske «grønn», om jeg får 
si det, men jeg hadde basiskunnskapene og opparbeidet meg snart 
fagkunnskapen som skulle til. 

Da Per Bjergli ble konstituert som markedsdirektør i Østfold 
Energi i 1992, ble Madeleine Cato midlertidig regionsjef i Halden. 
Hun fikk nå ansvaret for en virksomhet med 90 ansatte. Den store 
utfordringen var å innpasse Halden-regionen i Østfold Energi, og 
da var Mette Qvortrup god å ha som personalsjef.

– Du ble ansatt som personalsjef i 1989. Hvilke oppgaver så du 
som de viktigste da du tok fatt?
– Elverkene var mannsdominerte, litt gammelmodige og kulturen 
fremmed for meg. Men jeg hadde god kjennskap til organisasjons-
utvikling og offentlig sektor. Nå skulle jeg teste teoriene jeg hadde 
dosert, i praksis. Jeg gledet meg og gikk til oppgaven med stor 
entusiasme.

– Først og fremst måtte vi tegne et kart over den framtidige 
organisasjonen slik at vi hadde noe å jobbe etter. Kartet ble ferdig 
i løpet av et år, men det tok lengre tid å få brikkene på plass ute 
i organisasjonen. Flere steder hersket det motvilje mot endringer, 
en høyst menneskelig egenskap, sier Mette Qvortrup.

– Var det slik det ble, eller dukket det opp andre utfordringer?
– Noe av det første jeg oppdaget, var et vell av særavtaler ved de 
ulike elverkene. Disse hadde det vært «hevd på», men nå skulle 
selskapet harmonisere lønns- og arbeidsvilkårene. Det var store 
lønnsforskjeller mellom de ulike elverkene og også mellom menn 
og kvinner. Mye av dette fikk vi jevnet ut ganske snart. 
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– Det er alltid skjær i sjøen, men alt i alt gikk prosessen omtrent 
som vi hadde planlagt. Det må være lov å si at sammensmelting en 
av en rekke elverk til Østfold Energiverk ble vellykket. Gode øko-
nomiske resultater i kjølvannet av omorganiseringen viste at det 
nye fungerte som det skulle, sier Mette Qvortrup. 

– I et liberalisert marked ville det stilles nye og større krav til  
selskapene. Hvordan skulle kompetansegapet tettes? 
– Det sto vel klart for mange at selskapet måtte tilføres kompe-
tanse på flere områder i forbindelse med fusjonen. Ved mange 
av de små elverkene hadde det bare vært én eller et par ingen-
iører, og de hadde så å si hatt vakt hver helg. Økonomer med 
høyere utdanning var det få av. Kravene til planlegging og rap-
portering økte, og selskapet trengte ny og høyere kompetanse, 
sier Cato. 

Ledelsen sto sammen om at det måtte inn nye krefter for å 
forberede Østfold Energi for en mer krevende markedssituasjon. 
Flere nye medarbeidere ble ansatt samtidig som nedbemanning en 
pågikk. 

– I tillegg var det om å gjøre å plassere rett person på rett plass. 
I en omstillingsprosess har man større frihet til å flytte på brik-
kene, og det benyttet vi oss av. Ikke alle var like glade over å få 
nye oppgaver og nye kolleger, men det gikk seg til ganske snart, 
sier Madeleine Cato.

– De fleste jobbet innenfor nettvirksomheten – omkring 350  
personer. Hvordan grep dere omstillingsprosessen an?
– Jeg begynte som nettdirektør i 1992. Da var regionene etablert 
og Halden Energiverk blitt en del av Østfold Energi. I 1993 ble 
det vedtatt å divisjonalisere selskapet, og prosessen med å samle 
kompetanse på få steder kom i gang for alvor. Vi arbeidet i en 
prosess som ikke hadde noen ende. Det ble stilt store krav til alle 
som var med i arbeidet, og det ble gjort en betydelig innsats for å 
få til gode løsninger.

– I 1997 ble nettselskapet delt inn i fire seksjoner for plan, drift, 
anlegg og kunder foruten eltilsynet. En rekke mellomlederstilling er 
ble utlyst, og alle sto fritt til å søke. Det var viktig å få fram ansatte 
som ville være med videre, sier Madeleine Cato.

Mette Qvortrup
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– Dine opplevelser fra denne krevende tiden?
– Det var mange harde tak, og iblant var jeg oppriktig lei meg 
over å ta beslutninger som rammet enkeltansatte. Men det var 
også veldig mye positivt. Høydepunktet for meg var samlingen 
jeg hadde med 28 ansatte over fire dager på Laholmen i Ström-
stad. Tre prosjektgrupper utarbeidet forslag til organiseringen av 
nettselskap et, og resultatet var strålende. Forslagene ble bearbeidet 
videre i månedene som fulgte, og dermed kunne vi avgrense opp-
gaver og ansvarsområder før seksjonene trådte i funksjon.

– Jeg vil gjerne legge til at Per Bjergli, Robert Jørgensen, Øystein 
Hovden, Steinar Storengen, Erik Jansen, Tommy Skauen, Per 
Olaussen og flere andre gjorde en flott jobb med å få den nye 

De første elbilene gjorde 
sitt inntog i Østfold Energi 
på 1990-tallet. Her viser 
Madeleine Cato og bil-
ansvarlig Lars Abrahamsen 
fram en av selskapets fem 
nye THINK-biler.
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organisasjonen på plass. Mange fikk nye og spennende arbeids-
oppgaver, og prosessen innebar et stort løft for nettvirksomheten, 
sier Madeleine Cato.

– Hva var grunnen til at omstillingsprosessen i Østfold Energi-
verk gikk så smertefritt?
– Først og fremst at vi hadde god råd og tok oss tid. De tillitsvalgte 
ble involvert tidlig i prosessen, de gjorde en jobb ute i organisa-
sjon en og bidro til at folk følte seg trygge. Hver gang det skulle 
skje viktige endringer, møtte ledelsen de ansatte ute i regionene. 
Stemningen var generelt god. 

– Mange kolleger i bransjen lurte på hvordan vi kunne ha det så 
fredelig hos oss, sier Mette Qvortrup. Hun gir ros til flere av de til-
litsvalgte som deltok aktivt i prosessen med å gjøre Østfold Energi 
til et mer moderne selskap. De første årene var John Hedin hoved-
tillitsvalgt, en flink og respektert person. Senere kom Bjørn Her-
mansen og hadde en viktig rolle når vedtak skulle kommuniseres 
ut i organisasjonen. Parallelt skulle de ansattes interesser ivaretas.

Personalsjef Mette Qvortrup 
sammen med adm.dir. Rolf 
M. Gjermundsen i 2010.
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– Tiden med Sydkraft er av flere beskrevet som inspirerende og 
lærerik. Hva synes dere om Sydkraft-perioden?
– Som svenske næringslivsfolk flest var Sydkraft-folkene veldig 
utadvendte og behagelige å ha med å gjøre. De hadde noen år i 
forveien kjøpt opp Örebro Energi som var vårt vennskapsverk i 
Sverige, og gjennom Örebro fikk vi felles bekjente i Sydkraft. Jeg 
synes det var en interessant tid, sier Mette Qvortrup. 

Madeleine Cato: – Jeg er nok mer betinget til Sydkraft enn flere 
andre. Grunnen til at jeg gikk inn for Sydkraft, var at jeg trodde 
vi skulle utveksle kunnskap og lære av hverandre. Det viste seg at 
Sydkraft var lite villig til å dele med seg av data og kostnadsele-
menter så lenge de ikke eide 100 prosent av datterselskapene, men 
de ville ha alle våre driftsdata. 

– Hva er ditt syn på Østfold Energi og utviklingen etter salget av 
datterselskapene 2003?
– Jeg må innrømme at salget av datterselskapene innebar en kraf-
tig nedtur. Fra å ha vært et stort energiverk ble selskapet redusert 
til en middels stor energiprodusent. Antallet ansatte ble redusert 
til omkring en fjerdedel, og mange gode kolleger forsvant. I etter-
kant måtte vi redusere bemanningen i stabene, og det var det 

Madeleine Cato, Robert 
Jørgensen og Arild 
Borge med planene for 
nyorganiseringen av 
Nettdivisjonen i 1997.
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minst hyggelige jeg opplevde i mine år som personalsjef. Selv om 
det kunne gjøres lempelig, er det alltid trist når folk må slutte, sier 
Mette Qvortrup.

– Jeg fikk imidlertid mer tid til de daglige og mer praktiske gjø-
remålene, og så fortsatte jeg som leder i KS Bedrift helt til jeg gikk 
av med pensjon. Dette var nyttig også for Østfold Energi. Som KS 
Bedrift-leder hadde jeg god tilgang på informasjon, kunne påvirke 
rammevilkårene for bransjen og dermed også for vårt selskap. Og 
så hadde jeg god kontakt med de kommunale eierne av Østfold 
Energi. 

– I dag følger jeg Østfold Energi på avstand og gleder meg når 
jeg leser gode nyheter om selskapet.

– Dere var kvinner i betydelige stillinger i Østfold Energi og hadde 
verv i viktige organisasjoner. Følte dere noe «glasstak»?
– Vi hadde utelukkende fordeler av å være kvinner i jobben vi 
skulle gjøre, sier Madeleine og Mette unisont. 

– Ingen av oss opplevde noe glasstak i Østfold Energi eller i 
bransjen for øvrig og følte oss respektert. I Energi-Norge ble det 
lagt merke til at Østfold Energi hadde to kvinnelige ledere på høyt 
nivå; det var absolutt ikke vanlig for 25–30 år siden. Vi ble tatt 
vel imot, møtt med respekt og vurdert etter den jobben vi gjorde. 

Madeleine Cato t.v. og 
Mette Qvortrup var ledende 

kvinner i Østfold Energi.
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«Felles røst» for fagforeningene
Under hele samlings- og omstillingsprosessen i Østfold Energi spilte fagforeningene og 
de tillitsvalgte en viktig rolle. De tillitsvalgte ble trukket med i prosessen, fikk god infor-
masjon og kunne dermed holde sine kolleger ute i organisasjonen oppdatert og bidra 
til trygghet.

I 1998 gikk fem fagforeninger sammen om å danne «Felles røst» som et talerør for 
alle foreningene. Innspillene fra de tillitsvalgte fikk økt tyngde, og etableringen av  «Felles 
røst» forenklet kontakten mellom fagforeningene og ledelsen.

Bjørn Hermansen, leder for El & IT, forteller at to oppgaver var særlig viktige i denne 
perioden. Den ene var å opprettholde de ansattes ansiennitet og vilkår for øvrig ved et 
eventuelt salg av Østfold Energis datterselskaper. Den andre var å påse at ansettelses-
garantien som ble gitt av eierne ved opprettelsen av Østfold Energiverk, ble videreført.

– Da Østfold Energi ønsket å få inn en samarbeidspartner i datterselskapene, og 
 Hafslund, Sydkraft og Vattenfall kom med sine tilbud, var det de ansattes representan-
ter som i realitet en avgjorde valget. Vi hadde best inntrykk av Sydkraft, og under styre-
behandlingen var det slik det ble, forteller Bjørn Hermansen. 

Etter at datterselskapene var solgt, ble det etablert et nytt «Felles røst» ved hoved-
kontoret i Glengsgata 19. I dette satt fra starten Tor Ove Madsen, Nanna Bergan, Anne 
Olaussen, Morten Karlsen og Randi Boge.

De fem fagforen-
ingslederne som 
det meste av tiden 
utgjorde «Felles 
røst». Foran f.v. 
Per Sandmæl, 
Nanna Bergan og 
Einar Antonsen. 
Stående f.v. Bjørn 
Hermansen og 
Morten Karlsen.
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Østfold Energi tok i 1993 beslutningen om å anskaffe elbiler. 
Nettdirektør Madeleine Cato ivret for at selskapet i størst mulig 
utstrekning skulle skifte ut bensin- og dieselbiler med elbiler. 
Den norske satsingen på «City Bee» var dessuten basert på at 
norske industriselskaper sluttet opp om den nye bilen. Hvis ikke 
ville hele foretaket strande. 

Østfold Energi bestilte i første omgang fem biler fra produsenten 
Pivco. På senvinteren 1996 ble de overlevert i Moss under stor fest-
ivitas. Bilene hadde plastkarosseri i gilde farger – grønne og røde 
– og de små, raske bilene vakte oppsikt i trafikken. Tre av disse 
ble straks leid ut til Moss kommune hvor parkeringsvakter og 
hjemme hjelpere tok dem i bruk. Østfold Energi plasserte en bil ved 
tilsynsavdelingen i Moss, mens den femte ble benyttet på omgang 
forskjellige steder i selskapet.

BLANDEDE ERFARINGER
Pivcos «City Bee» var morsom å kjøre, men medførte atskillige 
problemer. Bilen var nærmest en prototyp og hadde tekniske mang-
ler. Bilansvarlig Lars Abrahamsen ble etter hvert «en kløpper» på 
å reparere «City Bee» og bidro med mange forslag til forbedringer 
av konstruksjon og utstyr. I 1998 stiftet Østfold Energi selskapet 
Østfold Elbilsenter. Det skulle ha base i Moss og utnytte kompe-
tansen som var opparbeidet på drift av elbiler. Av ulike årsak er 
ble det ikke noe av denne satsingen. I 1999 ble modellen trukket 
fra markedet på grunn av fare for teknisk svikt.

Våren 2000 kjøpte Østfold Energi fem nye elbiler av den nye 
modellen «THINK City». Den ble dels brukt av Østfold Energi 
Nett, dels av hjemmehjelptjenesten i Sarpsborg. Disse bilene var 
mer driftssikre enn forgjengeren hadde vært, men det står ikke 
til å nekte at det fortsatt var vanskelig å holde bilene i fast drift.

Da Østfold Energi solgte seg ut av nett- og kraftsalgsvirksom-
heten i 2002, falt behovet for elbiler i selskapet bort. Da var det 

Blant de første med elbiler
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imidlertid oppstått et fungerende annenhåndsmarked, og bilene 
kunne selges til en god pris. Østfold Energi fikk faktisk tilbake det 
selskapet en gang hadde betalt.

NOEN ÅR FOR TIDLIG UTE
I løpet av de seks årene Østfold Energi hadde elbiler, ble det gjort 
nyttige erfaringer. En av disse var at utviklingsarbeidet må prio-
riteres slik at bilene blir teknisk stabile. En positiv erfaring var at 
de gikk stille og var kjappe i bytrafikken. Og drivstofforbruket 
var lavt: Omkring én krone pr. mil kostet det å kjøre «City Bee» 
og «THINK City». 

Produksjonen av «THINK City» i Aurskog har for lengst opp-
hørt – i 2009 ble den flyttet til Finland. To år senere begjærte sel-
skapet oppbud og ble lagt ned. Men elektriske biler har gått sin 
seiersgang over Norge og resten av verden.

Det var god stemning 
da Østfold Energi fikk 
overlevert sine fem første 
elbiler fra Pivco 18. mars 
1996. T.v. ordfører Gretha 
Kant i Moss sammen med 
Egil Arntsen og Øystein 
Gåserud fra Østfold Energi.
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Energiøkonomisering har stått på elverkenes dagsorden siden 
1980. Allerede Østfold Kraftforsyning bygde opp en kompetent 
enøk-avdeling som jobbet med en rekke forskjellige tiltak innen 
energiøkonomisering. 

Etter hvert ble enøk nettselskapets ansvar, og på annen halvdel 
av 1990-tallet ble det gjennomført flere store kampanjer. Østfold 
Energi slo på stortromma i 1996. Etter en vinter med høye kraft-
priser og lav magasinfylling skulle folk læres opp til å spare strøm. 

Feilberegnet interessen – 
sparetilbud vakte sur kritikk

Folk gikk mann av huse 
for å kjøpe sparepærer 

og sparedusjer og ble 
sure da beholdningen 

tok slutt. Faksimile fra 
Halden Arbeiderblad 

5. november 1996.
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Det ble kjøpt inn 25 000 Philips sparepærer og 5 000 sparedusjer. 
Disse skulle tilbys elverkets kunder rundt om i Østfold med salgs-
steder i Askim, Halden, Moss, Mysen, Onsøy og Sarpsborg. Gjen-
nom informasjonsbladet «Kundedialogen» ble det agitert for at 
folk skulle gå mann av huse og skaffe seg sparepærer og sparedu-
sjer. Prisen på produktene var svært lav. 

OVER ALLE FORVENTNINGER
Og mann av huse gikk de! Da elverksansatte kom på jobben om 
morgenen, hadde allerede de første kundene innfunnet seg. De 
fleste stedene ble det snart kø foran salgsdisken. I løpet av et 
par timer var hele beholdningen revet bort, og da var gode råd 
dyre. Det som skulle være en positiv sparekampanje, endte med 
sur kritikk og avisinnlegg i «Fritt ord»-spalten. Selgerne fikk ta 
imot kjeft og ukvemsord. Kjøpere som måtte gå med uforret-
tet sak, ga i tydelige vendinger uttrykk for hva de mente om 
opplegget. 

En tragisk-munter historie fra denne dagen stammer fra 
Moss. Kundekonsulent Eli Black sto trofast bak disken også 
etter at spare pærer og sparedusjer var utsolgt og forklarte at 
oppslutningen hadde blitt mye større enn antatt. En pen, eldre 
herre i kappe og hatt sto foran henne og var ordentlig sint. 
Eli Black ville være hyggelig og foreslo: «Kanskje vil du ha 
en paraply som et plaster på såret?» Mannen svarte: «Ikke gi 
meg den; da kan det hende at jeg slår noen!»

100 000 SPARETERMOMETRE
Historien med sparepærene satt i en stund, så til den neste kam-
panjen inviterte ikke Østfold Energi kundene på besøk. Nå ble det 
produsert 100 000 sparetermometre som skulle sendes ut sammen 
med strømregningen og «Kundedialogen». Profileringsselskap et 
Totalprofil på Greåker påtok seg organiseringen, og Greåker 
Musikkorps ble mobilisert til å pakke og sende ut konvoluttene.

Termometeret, som hadde navnet «Energispareren», var i bruk 
hos folk i mange år. Om det førte til redusert forbruk, er kan-
skje usikkert, men en gimmick som vakte stor oppmerksomhet, 
var det.

«ENERGISPAREREN» 
ble sendt ut til kundene 
i et antall av 100 000. 
20 år senere er termo-
meteret fortsatt i bruk 
mange steder.
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Brekke kraftstasjon fjernstyrt
Brekke kraftstasjon ble bygd i årene 1922–24 og sørget i mange år for Halden kommu-
nes strømforsyning. Østfold Energi kjøpte Brekke i 1992 i forbindelse med at Halden 
Energiverk ble en del av Østfold Energiverk. I alle år var det egne ansatte som sørget 
for drift og vedlikehold av kraftanlegget på Brekke. Disse bodde i nærheten og kunne 
rykke ut på kort varsel dersom noe skjedde.

Vinteren 1998 startet arbeidene med å installere fjernstyring i kraftstasjonen. I samme 
forbindelse ble også regulatorene fra 1924 og styrings- og overvåkingsutstyret i kontroll-
rommet skiftet ut. Regulatorene regulerer mengden vann som går gjennom turbin ene 
og dermed effekten fra generatoren. Prosjektet beløp seg til omkring 7,5 millioner kro-
ner. Gevinsten var en sikrere strømforsyning og kortere avbruddstid samt at den tidlig-
ere vaktordningen kunne avvikles.

NY OPPGRADERING I 2020
Nå står Brekke kraftstasjon foran en ny oppgradering. Østfold Energis kontrollanlegg 
på Brekke er integrert med Hafslunds anlegg. Hafslund har besluttet å skifte ut to trans-
formatorer og kontrollanlegget, og det medfører at også Østfold Energi må invest ere i 
nytt utstyr. Det dreier seg blant annet om nytt kontroll anlegg, oppgradering av regula-
torene og nytt data- og kommunikasjonsutstyr i stasjonen. 

I tillegg byttes magnetiseringen på begge aggregater ut. Budsjettet for de forestående 
arbeidene er på omkring 7,4 millioner kroner, og målet er å gjennomføre utskiftningen i 
løpet av 2020.

I 1998 gjennomgikk 
Brekke kraftstasjon 

en betydelig opp-
gradering med nye 

regulatorer og fjern-
styring av anleg-

get. Operatøren er 
Steinar Sandtangen.
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«SOLFANGEREN» vakte oppsikt da den ble lansert i 1997, og 
Østfold Energi har gjennom alle år mottatt gode tilbakemeldinger 
på sin kraftfulle logo. Symbolikken er klar: «SOLFANGEREN» 
beskriver det selskapet driver med – samler inn og foredler 
forny bar energi.

Sola er vår viktigste energikilde. Den gir varme, lys og ikke 
minst energi. Energien fra sollyset er opphavet til nesten 
alle energikilder på jorda, både fornybare og ikke-forny-

bare. Fotosyntesen, en av naturens viktigste kjemiske prosesser, 
ville ikke ha fungert uten sollys. Uten foto-
syntese ville vi ha hatt et svært beskjedent 
planteliv, som igjen hadde satt en stopper 
for fossile brennstoff som kull, olje og gass. 
Sollyset er også med på å varme opp lufta, 
noe som fører til høy- og lavtrykk som igjen 
skaper vind. Vinden er med på å lage bøl-
ger i havet.

LOGOARBEID OVER FLERE ÅR
Da Østfold Energiverk A/S hadde bestemt 
seg for å endre navn til Østfold Energi AS, 
ønsket selskapet å få utarbeidet en ny logo. 
Logoarbeider hadde allerede pågått et par 
år, men kjørt seg fast. Informasjonsstaben 
ledet det nye logo-prosjektet, og prosessen 
pågikk utover høsten 1996. 

Noen hovedkriterier ble fastlagt: Logoen 
skulle være moderne, ha klare farger, identi-
fisere Østfold og måtte kunne gjengis klart 

Logoen «SOLFANGEREN» 
symbol på fornybar energi

Arkeolog Erling Johansen sto 
fadder for Østfold Energis 
logo «SOLFANGEREN».
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både i svart/hvitt og farger. Målet var å starte omprofileringen av 
selskapet fra 1. januar 1997. 

Atskillige utkast var til vurdering, men ingen falt i smak. I novem-
ber 1996 tok Roger Prang kontakt med Fredrikstad-arkeologen 
Erling Johansen. Johansen hadde tidligere laget konseptet til en stor 
veggdekorasjon i stål i Skjeberg rådhus kalt «SOLFANGEREN». 
Han foreslo å bruke torsoen av denne samt legge inn en spiral i 
«SOLFANGERENs» oppstrakte armer. 

– Sånn gjør vi det! sa Erling.

GJORT FERDIG PÅ ÉN NATT
Logoen ble en helleristningsillusjon inspirert av piktogrammene 
som oppnådde stor popularitet under OL på Lillehammer i 1994. 
Scanpartner Fredrikstad fikk i oppdrag å rentegne logoen, og det 
ble gjort i løpet av én natt. Det var designeren Petter Kongrød som 
sto for den endelige utformingen. Fargene var i rødt og gult, som 
i Østfold fylkeskommunes våpen, og med svart skrift. 

To dager senere ble logoen forelagt styret i Østfold Energi under 
et møte på Kampenes og vedtatt med akklamasjon. Det ble start-
skuddet for en storstilet omprofilering av selskapet. Et tyvetalls 

eiendommer skulle få nye, store lysskilt, 110 kjøretøyer 
måtte styles om, alle dokumentmaler, brosjyrer, hånd-
bøker, trykksaker og en rekke profileringsprodukter 
skulle utstyres med ny logo.

VIKTIG DEL AV IDENTITETEN
«SOLFANGEREN» vakte oppsikt da den ble lansert. 
Østfold Energi mottok den gang – og har i alle år 
senere mottatt – en rekke positive tilbakemeldinger 
på sin kraftfulle logo. Symbolikken er tydelig: «SOL-
FANGEREN» beskriver det Østfold Energi driver med 
– samler inn og foredler fornybar energi. Logoen er en 
del av Østfold Energis identitet og har stor verdi.

Med jevne mellomrom kommer det forslag om å 
skifte logo, eller i det minste forandre den. Etter å 
ha vurdert konsekvensene av å kaste vrak på et av 
selskap ets mest markante kjennetegn, har ledelsen hver 
gang stilt slike prosesser i bero.

Kai Roger Pettersen sørger 
for at arbeidsantrekket får 
ny logo.
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Lars Abrahamsen var bilansvarlig i Østfold Energi og 
med på å omprofilere 110 kjøretøyer.

Også i Borgund kom det nye logoskilt, om enn i mer beskjeden målestokk. T.v. Finn Gram og Per Stadheim er klare 
til å montere nytt skilt.

De nye lysskiltene prydet selskapets eiendommer mange 
steder i Østfold. Bildet er fra montasjen i Onsøy.



166 | Østfold Energi 1988–2019

Problemfritt millenniumskifte
Sommeren 1998 startet Østfold Energi kartleggingen av datasystemene sine med hen-
blikk på overgangen til et nytt årtusen. Det såkalte «Millenniumskiftet» var spådd å 
kunne forårsake dataproblemer av betydelige dimensjoner. Det ble nedsatt et bredt 
internprosjekt med representanter for ulike funksjoner i selskapet, og IKT-konsulent 
Carl Georg Abel sto i spissen for dette. Under prosjektets gang samarbeidet man også 
med Hafslund og Fredrikstad Energiverk. 

NVE hadde gitt energiselskapene beskjed om å prioritere datasystemer og lokale styr-
ingsenheter som var vitale for strømforsyningen. Disse fikk første prioritet også hos Øst-
fold Energi. Deretter fulgte systemer for krafthandel og merkantile systemer og til sist 
den øvrige datainfrastruktur.

Det grundige forarbeidet ga gode resultater. Konsernsjef Egil Arntsen var på plass 
hos driftssentralen i Moss da 1999 skiftet til 2000, og alle selskapets systemer fungerte 
slik de skulle.

– Da kan vi konstatere at alle i selskapet, fra planleggere til utførere, har gjort en god 
jobb, sa Arntsen og pustet liksom de øvrige lettet ut. Frank Eriksen fra IT-avdelingen 

var også til stede og fulgte spent med 
på det som skjedde. Han kunne slå 
fast at ingenting gikk galt hos Øst-
fold Energi denne natten.

Heller ikke ellers i samfunnet opp-
sto det dataproblemer av betydning. 
En bank fikk vanskeligheter med 
noen av minibankene som nektet å 
gi fra seg penger i det nye årtusen et. 
Hos 7-Eleven slo eldre kassa-
apparater seg vrange, men var i drift 
igjen etter én dag. I det store hele var 
nok farene ved «Millennium skiftet» 
betydelig overdrevet, men det kunne 
man ikke ta sjansen på. Derfor ble 
det gjort grundige forberedelser.

Karl Georg Abel trakk i mange tråder 
da Østfold Energi forberedte seg til 
«Millenniumskiftet».
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Etablering av en informativ hjemmeside er en god investering for 
de fleste selskaper. Østfold Energi kom på nett i 1997 og har siden 
sørget for å ha gode nettløsninger. I 2001 kunne også intranettet 
tas i bruk med mange nyttige funksjoner.

H jemmesiden er bedriftens ansikt utad. Folk forventer å finne 
informasjonen de søker på hjemmesiden. Nettsider med 
liten, utdatert eller intetsigende informasjon er et minus for 

forretningsvirksomheten.

HJEMMESIDEN FIKK GOD RESPONS
Fra høsten 1997 kom Østfold Energi i gang med sin første hjem-
meside. Den gang som nå var adressen www.ostfoldenergi.no. 

Egen hjemmeside fra 1997

Den første hjemmesiden var 
i sterke farger og inneholdt 
nyttige funksjoner.
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IKT-konsulent Jon Chr. Hansen og informasjonssjef Roger Prang 
hadde ansvar for dette initiativet som gjorde store mengder sel-
skapsinformasjon tilgjengelig på nettet. 

I Østfold Energi var man gledelig overrasket over responsen. 
 Statistikken viste av brukere fra absolutt alle verdensdeler etter 
kort tid gikk inn på hjemmesiden, som hadde et kraftfullt rødt 
design. Nyttige funksjoner som måleravlesning, kontakt med Det 
lokale eltilsyn og informasjon om gjeldende kraftpris og nettleie 
var tilgjengelige.

For å øke interessen for Internett som kommunikasjonskanal 
ble det utplassert Internett-PCer i regionene slik at alle ansatte 
kunne gå inn på nettet og gjøre seg kjent med de nye mulighetene. 
Selskapet utarbeidet en strategi for det videre arbeid med digitale 
medier, og denne ble fulgt opp i de påfølgende årene. I dag er så å 
si «alle» nordmenn på Internett, men i 1998 var det færre enn en 
million faste brukere. 

INTRANETTET MED FERSK INFO
Etter at Østfold Energi hadde fått sin egen hjemmeside i 1997, ble 
det tatt et nytt steg i 1999. Nå skulle en betydelig del av intern-

Tre viktige brikker da 
Østfold Energi etablerte 

eget intranett. Fra venstre 
Cathrina de Lange, Anita 
Smedstuen og Terje Aas.
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informasjonen skje via nettet. Det ble derfor igangsatt et prosjekt 
for å etablere et intranett for selskapets ansatte. Tilgangen skulle 
forenkles og informasjonen bli mer aktuell. 

Intranettet skulle dessuten innholde en rekke andre funksjoner 
som oppdaterte telefonkataloger, skjema for møterombestilling, fra-
værsregistrering, elektroniske skjemaer av flere typer, diskusjons-
grupper, sosiale begivenheter og sider for konsernets datterselskaper. 
I tillegg kunne de ansatte finne seneste års regnskap, tips om bruken 
av PC-programmer og linker til nyttige energisider.

Informasjonskonsu-
lent Cathrina de Lange 
fikk oppgaven med å 
utvikle intranettet i 
samarbeid med repre-
sentanter for dattersel-
skaper og staber. Terje 
Aas og Anita Smedstuen 
var gode støttespillere 
under arbeidets gang. 
Gruppen var opptatt av 
at det skulle være kvali-
tet på stoffet som 
ble lagt ut.

REISTE PÅ 
INTRANETT-TURNÉ
Så tok det lengre tid enn planlagt å få intranettet på lufta. Først 
21. mai 2001 ble det åpnet for alle ansatte etter en tids prøvedrift. 
Til gjengjeld var den tekniske plattformen kraftig forbedret i for-
hold til den opprinnelige løsningen. 

For å øke bruken av intranettet dro Cathrina de Lange og 
Jon Chr. Hansen på turné til regionene rundt om i Østfold og 
til  Borgund. Entusiasmen var stor, og mange ble faste brukere 
av intranettet. De forskjellige avdelingene i selskapet fikk øynene 
opp for hvor effektivt intranettet kunne være som informasjons- 
og kommunikasjonskanal.

Østfold Energis hjemme-
side anno 2019 med 
oppdatert design.
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I 1995 besluttet Østfold Energi å delta i utviklingen av et nytt 
datasystem for kundehåndtering. Det hadde arbeidsnavnet EKS 
(Elverkenes KundeSystem) og skulle etter planen tas i bruk i 1998. 
Men oppgaven ble langt større enn leverandøren hadde forestilt 
seg, og det gjorde kostnadene også.

Det var en kjensgjerning at KIS-systemet, som hadde vært i 
bruk i lang tid, hadde sine begrensninger og ikke svarte til 
kravene et liberalisert marked stilte til kundebehandlingen. 

Alle større energiverk vurderte derfor hva de skulle gjøre. Akers-
hus Energi, Hedmark Energi og Østfold Energi ble enige om å gå 
sammen om en løsning.

Flere aktuelle leverandører ble kontaktet, blant disse Institutt 
for Energiteknikk i Halden. Der hadde man fra tidligere utviklet 
et datasystem for kraftsektoren for håndtering av engros-kunder, 
HandEl MA. Nå fikk HandEl, som etter hvert ble skilt ut som et 
eget selskap under navnet HandEl Skandinavia AS, utvikle det 
nye kundehåndteringssystemet sammen med de tre energiverkene. 
Disse skulle tilføre nødvendig elverkskompetanse, mens HandEl 
Skandinavia skulle stå for IT-kompetansen.

LANGT LERRET Å BLEKE
Engasjementet fra Østfold Energis nettdivisjon og kraftdivi-
sjon var stort fra første stund. En rekke dyktige personer ble til-
knyttet EKS-organisasjonen, og det ble lagt ned mange årsverk i 
utviklingsprosjektet. Også HandEl Skandinavia satte inn store res-
surser. Oppgaven med å utvikle et nytt datasystem var imidlertid 
stor og komplisert, og prosjektet tok mye lengre tid enn forutsatt.

Mens systemet opprinnelig skulle ha vært i drift fra 1998, gikk 
det ytterligere flere år før det var noenlunde ferdig. Med stadige 
forskriftsendringer var det litt som å skyte på bevegelige mål. Test-
kjøringer som involverte mange ansatte fra Østfold Energi – det var 
etablert et eget prosjekt- og testsenter ved Region Halden – avdek-

Nytt kundesystem kostet dyrt
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ket alvorlige feil som måtte rettes opp. Først i februar 2002 kunne 
Pomax Customer settes i drift. I mellomtiden hadde det svenske 
dataselskapet OM overtatt aksjemajoriteten i HandEl Skandinavia.

 
DYRT Å DRIVE SYSTEMUTVIKLING
Akershus Energis nettvirksomhet var underveis blitt en del av 
Viken Energinett, og Viken avsluttet Pomax-prosjektet uten å sette 
det i drift. Både Hedmark Energi og Østfold Energi tok systemet i 
bruk i 2002 etter at utvikling og feilretting hadde pågått inn i det 
siste. Hedmark Energi, den tredje av de opprinnelige deltakerne, 
brukte Pomax Customer en kort periode før selskapet ble innfu-
sjonert i Eidsiva.

Erfaringene Østfold Energi gjorde i dette utviklingsprosjektet 
– det startet i 1995 og fikk sin avslutning i 2002 da man beslut-
tet å gå i skarp drift – er at det er lurt å overlate til andre å tråkke 
løype. Systemutvikling blir bestandig dyrere enn forespeilet og tar 
mye lengre tid. Det gjorde det også i dette tilfellet.

Ingen har den hele og fulle oversikt over hva det nye kundehånd-
teringssystemet kostet. Med høye lisenskostnader og stor arbeids-
innsats gjennom seks år dreide seg om flere titalls millioner kroner.

Fra prosjekt- og testsenteret 
i Halden i 1998. Sittende 
fra venstre Eva Kvakkestad, 
Lisbeth Denis, Sigmund 
Hansen og Randi Britt 
Bjørge. Stående fra venstre 
Svein Olsen fra HandEl 
Skandinavia og Erik Jansen.
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I løpet av noen år var Østfold Energi i vinden hos store uten-
landske energiselskaper. Selskapet ble nærmest «berømt» for 
sine presentasjoner om hvordan et fritt kraftmarked ville påvirke 
 landene i Europa. Utlendingene lyttet i andektighet, og flere av 
dem ga uttrykk for at «dette var ille».

Norge, Storbritannia og New Zealand var de første landene som 
vedtok en liberal energilov. Det ble innført et skille mellom mono-
polvirksomheten «nett» og konkurranseutsatte «produksjon» og 
«kraftsalg». Kundene skulle etter en innkjøringsfase fritt kunne 
velge kraftleverandør. Også EU-landene hadde så smått tatt fatt 
på arbeidet med å liberalisere kraftmarkedet, men det rådet stor 
skepsis og ikke så liten frykt for konsekvensene.

LILLE ØSTFOLD, STORE EUROPA
Østfold Energi, i europeisk sammenheng et lite selskap, fikk æren 
av å ta imot store utenlandske aktører som ville høste av de nor-
ske erfaringene med et fritt marked. I tur og orden innfant disse 
seg ved regionsenteret i Moss hvor det lå godt til rette for slike 
møter. Takket være gode språkkunnskaper hos ledende ansatte 
kunne Østfold Energi redegjøre for hva som var i vente. Særlig 
var tyske selskaper på alerten, og de hadde ad omveier fått vite at 
de burde dra til Østfold for å lære.

Sommeren 1997 var Badenwerk på besøk, og i 1998 fulgte 
EnBW (Energieversorgung Baden-Württemberg), DREWAG og 
ESAG fra Dresden, nederlandske EZH, finske Vanda Energi og 
ledende danske selskaper. 

Badenwerk hadde ved sitt besøk i 1997 med seg hele femten 
journalister fra ledende tyske medier. Disse ville vite alt om den 
norske liberaliseringen og leverte en rekke artikler til respektive 

Utlendingene ville lære 
om et fritt kraftmarked
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aviser. Østfold Energi mottok i etterkant et stort antall presseklipp 
som viste at presentasjonen hadde slått an.

– SÅNN HAR VI GJORT DET!
Først og fremst dreide presentasjonene seg om hvordan norske 
selskaper, med hovedvekt på Østfold Energi, hadde innrettet seg 
i et konkurranseutsatt marked. Nettvirksomhetens betydning for 
et velfungerende marked ble vektlagt. Utlendingene ble også opp-
fordret til å ha en pris- og kundestrategi på plass i god tid før mar-
kedet ble åpnet for konkurranse. 

Østfold Energi gjorde senere gjenvisitt hos flere av de gjestende 
selskapene og fikk verdifulle internasjonale impulser.

Østfold Energis markedssjef 
Sigmund Hansen (nr. to fra 
høyre) sammen med repre-
sentanter for nederlandske 
EZH. Disse er f.v. Jan van 
der Velde, Herbert van Vliet 
og Henk Bak.
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-0,4% +7,9% Røkkes
D-dag
I dag avsier Høyesterett en

dom som kan koste Kjell

Inge Røkke mellom 500 og

700 millioner kroner. 

ROAR VALDERHAUG

Klokken 08.30 i dag leser

førstvoterende dommer i

Høyesterett opp sin kjenn-

else i en åpen offentlig vo-

tering. Saken gjelder

tvangsinnløsning av mino-

ritetsaksjonærene i Norway

Seafoods.
Deretter sier de fire and-

re dommerne om de er enig

eller ikke med førstvoteren-

de. Høyesterettsjustitiarius

Tore Schei stemmer som

sistemann.
Både Kjell Inge Røkke og

norske småaksjonærer bør

krysse både fingre og tær

for at dommerne lar vekt-

skålen tippe i deres retning.

Selve dommen om Norway

Seafoods-skjønnet dreier

seg ikke om «mer enn» 66

millioner kroner opp eller

ned. Men premissene for

dommen vil påvirke alle

andre tvangsinnløsningssa-

ker i Norge fremover.

For norske småaksjonæ-

rer er det derfor uhyre vik-

tig at dommerne står fast

ved lagmannsrettens kon-

klusjon i saken om at det er

aksjens underliggende ver-

di som skal ligge til grunn

hva de får, ikke aksjens om-

setnings- eller børsverdi. 

For Kjell Inge Røkke per-

sonlig handler det samlet i

tvangsinnløsningssakene i

Norway Seafoods, Aker

RGI og Aker Maritime om

så mye som 500-750 millio-

ner kroner i pluss eller mi-

nus. Det er enormt mye

penger i forhold til hva net-

toverdiene i Røkke-syste-

met nå ligger på.

Det er spesielt i den på-

gående saken mot de tid-

ligere minoritetsaksjonæ-

rene i Røkkes hovedselskap

Aker RGI at det er enorme

forskjeller mellom tilbud og

krav. Røkke har tilbudt sine

tidligere medaksjonærer

105 kroner pr. A-aksje og 97

kroner pr. B-aksje. Minori-

tetsaksjonærene krever i

størrelsesorden 200 kroner

pr. aksje i begge aksjeklas-

sene. I den første dommen i

denne saken, i Oslo ting-

rett, ble Røkke pålagt å be-

tale 166 kroner aksjen for

både A- og B-aksjene. For-

skjellen mellom tilbud og

dom var da i denne saken

alene på 300 millioner kro-

ner.

fakta
Kraftmarkedet
w Kraftmarkedet består av nett, kraftproduksjon og leveranse til

kundene. Hafslund driver innenfor alle tre virksomhetene. I nett

og leveranse til kundene er de størst i Norge.

w De tre fylkekommunale selskapene vil bare kjøpe Hafslunds kraft-

produksjon.
w Innenfor kraftproduksjon er det fri konkurranse. Prisen produsen-

tene får bestemmes av tilbud og etterspørsel på den nordiske

kraftbørsen Nord Pool.

w Innen kraftleveranse er det også fri konkurranse ved at kundene

kan skifte leverandør hvis de ikke er fornøyd med prisen de betaler

for kraften.
w Nett er definert som monopol og nettprisen reguleres av Norges

Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

SIGURD BJØRNESTAD

Både i regjeringen og i oppo-

sisjonen blir budet fra de tre

kommunale selskapene

mottatt med brede smil. Ol-

je- og energiminister Einar

Steensnæs har følgende

kommentar til budet:

– Jeg synes det er både in-

teressant og positivt at

norske eiermiljøer melder

sin interesse. Men det må

selvfølgelig være opp til Os-

lo kommune å foreta en hel-

hetlig vurdering.

– Hva hvis Oslo kommune

likevel velger å selge alle si-

ne Hafslund-aksjer til finne-

ne?
– Det blir hypotetisk. Det

får vi komme tilbake til, sier

Steensnæs.
Også Arbeiderpartiet er

fornøyd.
– Jeg synes det er verdi-

fullt og in-

teressant at

det kommer

et norsk

bud. Det

viktigste er

at eierska-

pet fortsatt

blir norsk,

sier energi-

politisk tals-

kvinne Syl-

via Brustad.
– Vil Ap.

kunne akseptere at nettet

og kraftomsetningen selges

til finske Fortum, hvis pro-

duksjonen forblir i norsk

eie?
– Vi ønsker at alt skal være

norsk, seir hun.

Fremskrittspartiets næ-

ringspolitiske talsmann Øy-

stein Hedstrøm sier om bu-

det:
– Dette må Oslo kommu-

ne bestem-

me selv. Det

er ingen sak

for Stortin-

get, sier

han.
Fortums

represen-
tant i Nor-

ge, Hans

Kristian
Rød, ønsker

ikke å kom-

mentere bu-

det. Fra Finland var det in-

gen i Fortum som ringte til-

bake på Aftenpostens hen-

vendelser i går.

Hafslunds eiere skulle hel-

ler ikke ha noen grunn til å

være misfornøyd. Analyti-

kerne Aftenposten har

snakket med mener prisen

er god, særlig hvis Hafslund

slipper unna skattesmellen

som utløses ved et salg. Det

er det opp til Finansdepar-

tementet å avgjøre. 

– Dersom de får det til er

prisen meget god. Og der-

som de ikke får det til, ligger

prisen fortsatt innen det in-

tervallet vi ventet, sier ana-

lytiker Uta Nitz i First Se-

curities. 
– Jeg hadde regnet med

5,3 milliarder kroner før

skatt, mens dette budet til-

svarer nesten 5,5 milliarder

kroner før skatt, litt avhen-

gig av hvor mye skatten ut-

gjør, sier analytiker Øystein

Øyehaug i ABG Sundal Col-

lier. Han mener eierne bør

akseptere budet.

– Jeg kan ikke se for meg

at noen er villige til å betale

mer. Og de får en veldig god

pris for kraftverkene. Jeg sy-

nes det er tøft gjort av fyl-

keskommunene å investere,

sier han. 

Interessert.
Einar Steensnæs

Fornøyd med løsningen

Eidsvoll
20 GWh

Sarp Kraftstasjon
270 GWh SV

ER
IG

E

Fellesanlegget 
Kykkelsrud
Fossumfoss
1120 GWh

Selskapene kjøper også kraftverket 

Uste/Nes i Buskerud. Kraftstasjonen 

har en samlet produksjon på 2785 GWh

Oslo

Drammen

Glom
ma

Vorma

Vamma Kraftverk
1215 GWh

Hafslund Kraftstasjoner
160 GWh

Vil samordne kraftproduksjonen i nedre Glomma

Disse kraftverkene vil  trekløveret kjøpe:

Vamma Kraftverk i Askim. FOTO: JOHN STENERSEN

1 GWh er 1 million kilowattimer

Åpner for helnorsk kjøp av Hafslund
Fritt frem. Et separat salg av Hafslunds kraftproduksjon til

kommunale selskaper åpner for at Statkraft kan kjøpe

Hafslund-aksjer. Pålegg fra Konkurransetilsynet vil ikke

lenger stå i veien.

God pris. Akershus Energi, Vardar og Østfold Energi byr

snaut 4,5 milliarder kroner for Hafslunds kraftselskaper.

– En god pris, mener analytikere. Og politikerne jubler over

at Hafslund kan forbli norsk.

SIGURD BJØRNESTAD
STINE BARSTAD

I pose og sekk. Hvis Hafs-

lund selger kraftstasjonene

sine til de fylkekommunale

beilerne, som i går bød

snaue 4,5 millioner kroner

for denne delen av konsern-

et, vil Statkraft ta frem kal-

kulatorene på nytt. Da er

nemlig kraftproduksjonen

løftet ut av Hafslund. Der-

med kan ikke Konkurran-

setilsynet lenger stoppe

Statkrafts inntog i selska-

pet.
I en høring i Stortingets

næringskomité i går fikk

Statkraft-sjefen Bård Mik-

kelsen spørsmål om sin in-

teresse for å kjøpe Hafs-

lund-aksjer.
– Hvis forutsetningene

endrer seg, vil vi foreta en

fornyet vurdering på forret-

ningsmessig grunnlag, sa

han. 

Pålagt å selge
Tidligere har Konkurranse-

tilsynet pålagt Statkraft å

selge innkjøpt kraftproduk-

sjon for rundt 10 milliarder

kroner fordi de ers blitt for

store. Hafslund eier store

kraftstasjoner i Glomma.

Og disse kan ikke Mikkel-

sen nærme seg samtidig

som han må selge en rekke

andre kraftverk.

Til Aftenposten sier Mik-

kelsen at et separat salg av

Hafslunds kraftproduksjon

til Vardar, Akershus Energi

og Vestfold Energi er en «ny

situasjon».
– Da vil vi foreta en vur-

dering av de øvrige aktivite-

tene i Hafslund, sier han. 

Det betyr at Statkraft-

sjefen vil regne på om det er

god butikk å kjøpe blant

annet kraftnettet i Oslo og

en kraftomsetning med 

600 000 strømkunder og vel

en halv million nettkunder.

– Men det vil stille krav til

egenkapitalen, sier Mikkel-

sen. Det betyr at han må ha

nye milliarder fra Stortin-

get for å gjennomføre et

eventuelt kjøp av Hafslund-

aksjer.

Nest størst
Dersom Hafslund aksepte-

rer budet fra de tre potensi-

elle kjøperne, blir treklø-

veret samlet landets nest

største kraftprodusent.

Hafslund har fått frist til 20.

juni på å bestemme seg.

Bernt Stilluf Karlsen i

ProCorp, som er hentet inn

som rådgiver for de tre, un-

derstreket på en presse-

konferanse i går at det ikke

blir aktuelt å høyne prisen. 

– Det er ikke tid til for-

handlinger.

Dette er pri-

sen. Så kan de

ta den hvis de

vil ha den, sa

Stilluf Karl-

sen. 
De tre

kraftselskape-

ne brukte derimot mye tid

til å ramse opp alle for-

delene for Hafslund og Oslo

kommune ved å akseptere

budet. En kraftig likvidi-

tetstilførsel til Hafslund og

en rask gjennomføring uten

konsesjonsproblemer ble

trukket frem. 

Dessuten spekulerte tre-

kløveret i økt interesse for

Hafslund-aksjene etter at

konsesjonsproblematikken

som følger kraftverkene er

ute av verden. 

I Hafs-

lund øns-

kes budet

velkom-
men. 

– Det er

interessant
og bra for

prosessen

at noen konkretiserer et

bud. Nå kan det tenkes at

også flere interessenter kan

komme på banen, og det er

bra. Vi ønsker jo å bidra til

at eierne får en best mulig

pris, sier informasjonsdi-

rektør Frode Geitvik i Hafs-

lund.
Stilluf Karlsen har på

vegne av de tre kraftsel-

skapene loddet stemningen

blant Hafslunds største eie-

re. Men han ville ikke si noe

konkret om eiernes reak-

sjoner.
– La meg si det sånn: hvis

jeg som rådgiver hadde fått

en stein i hodet, ville jeg

ikke rådet dem til å innkalle

til denne pressekonferan-

sen, sier Stilluf Karlsen. 
sigurd.bjornestad
@aftenposten.no

stine.barstad@aftenposten.no

Ikke nye penger til Statkraft

Det blir ikke flertall for Arbeiderpar-

tiets forslag om å gi Statkraft 10

milliarder kroner i økt egenkapital.

Fremskrittspartiets næringspoli-

tiske talsmann Øystein Hedstrøm

sier til Aftenposten at Fr.p. krever

delprivatisering og børsnotering av

Statkraft som gjenytelse for å støt-

te forslaget. Noe slikt har Arbeider-

partiet tidligere tatt klart avstand

fra.
Det er Ap.-representantene Syl-

via Brustad, Bjørgulv Froyn og Gre-

the Fossli som i et privat forslag for

Stortinget foreslår at Regjeringen

skal tilføre Statkraft 10 milliarder

kroner for å kjøpe kraftselskaper i

Norge og Norden.

Blir ønsket velkommen. Budgiverne har gitt Hafslund frist til 20. juni. Her er budgivernes representanter foto-

grafert under pressekonferansen i går. Fra venstre Egil Arntsen, Jørn Myrer og Kjell Nilsen.
FOTO: KNUT FALCH/SCANPIX

Det er ikke tid til for-
handlinger. Dette er 
prisen. Så kan de ta den
hvis de vil ha den
Bernt Stilluf Karlsen, konsulent 

Kommunens
sak. Øystein
Hedstrøm
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De offentlig eide kraftselskapene på Østlandet viste muskler på 
1990-tallet. De hadde hatt gode år og akkumulert mye kapital. Nå 
ville de bruke noe av den til å overta Hafslunds kraftstasjoner i 
Glomma. To framstøt ble gjort med Østfold Energi på laget. Begge 
mislyktes selv om budene var på over fire milliarder kroner.

Bakgrunnen for det første oppkjøpsforsøket i 1996 var som 
følger: Flere av Hafslunds kraftverk var bygd før konse-
sjonslovene trådte i kraft i 1909 og dermed ikke utsatt for 

hjemfall. Hafslund hadde i alle år opprettholdt de opprinnelige 
selskapene som egne juridiske enheter. Eventuelle endringer i 
eierskap et ville utløse konsesjonsbehandling. Under det rådende 
regimet ville dette med sikkerhet ha medført hjemfall av kraft-
stasjonene til det offentlige ved utløpet av konsesjonsperioden. 
Konsesjonsbehandlingen ville også medføre at kraftverkene måtte 
betale konsesjonsavgift og avgi konsesjonskraft.

Hafslund hadde kjøpt Nycomed og ønsket etter noen år å selge 
dette til det engelske selskapet Amersham. Også en slik endring i sel-
skapsstrukturen kunne medføre konsesjonsbehandling og hjemfall 
av kraftverkene, og totalverdien av Hafslund ville synke betraktelig. 

ØSTFOLD ENERGI SKULLE KJØPE NETTET
En gruppe av offentlige kraftselskaper på Østlandet gikk sammen 
om å by på kraftdelen av Hafslund-Nycomed som omfattet både 
kraftstasjoner og regionalnett. Meningen var at Østfold Energi 
skulle kjøpe ut nettet dersom tilbudet ble godtatt. Egil Arntsen ble 
utpekt som talsmann for tilbydergruppen som benyttet advokat-
firmaet Selmer som tilrettelegger. 

Gruppen tilbød en bra pris ettersom den kunne samordne drift en 
med sine egne nett og kraftstasjoner. Man argumenterte med at 

To forsøk på å overta 
Hafslunds kraftstasjoner

Motstående side:
Østfold Energi-direktør 
Egil Arntsen var talsmann 
for kraftselskapene 
som forsøkte å kjøpe 
Hafslunds kraft stasjoner i 
Glomma. Faksimilen er fra 
Aftenposten 6. juni 2003.
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kjøpet ville bidra til å løse Hafslunds problem med fall i verdien 
og lette salget av Nycomed. Samlet pristilbud lød på 4,19 milliar-
der kroner, noe som ville ha vært Fastlands-Norges største handel 
til da om den var blitt gjennomført. Det var betydelig interesse for 
saken i aviser, radio og TV.

Hafslund vurderte tilbudet, men aksepterte det ikke. Verken 
styreleder Jens P. Heyerdahl eller administrerende direktør Svein 
Aaser ville selge til den offentlig eide kraftverksgruppen.

FORSØKTE IGJEN I 2003
Det andre forsøket ble gjort 5. juni 2003 da Energiselskapet Busk e-
rud, Akershus Energi og Østfold Energi i fellesskap la inn et bud på 
Hafslunds kraftstasjoner med en ramme på 4,5 milliarder kroner. 
Til sammen dreide det seg om kjøp av en produksjonskapasitet på 
2,7 TWh. Procorp med Bernt Stillulf Karlsen var tilrettelegger på 
vegne av tilbydergruppen. 

Denne gangen var også andre mulige kjøpere på banen, nemlig 
Statkraft og Fortum. Ingen av dem hadde kommet med konkrete 
bud, og for begge var det noen skjær i sjøen som ikke tilbyder-
gruppen hadde. Gruppen argumenterte med at prisen var bra, og 
at den foreslåtte løsningen ville medføre betydelige samfunnsmes-
sige gevinster:
•  Det skulle opprettes et nytt selskap for felles drift av alle part-

enes stasjoner i Glomma og resten av Østfold med en samlet 
produksjon på 4,1 TWh.

•  Partene ville styrke sin rolle som produsenter og dermed bidra 
til å opprettholde konkurransen i markedet.

•  Partene ville samarbeide om tiltak for drift og opprustning av 
alle elvekraftverkene i de lange vassdragene på Østlandet.

•  Kraftverkene til Hafslund ville forbli på norske hender.
•  De regionale kraftselskapene ville få styrket sin rolle og forhold-

ene ligge til rette for ytterligere samarbeid med sikte på å eta-
blere en ny, stor aktør i det norske og nordiske kraftmarked et. 
Trekløveret ville til sammen kontrollere vel 9,1 TWh årspro-
duksjon og bli landets nest største kraftprodusent.

•  Forholdene ville legge til rette for at Oslo kommune kunne 
frigjøre kapital samtidig som kraftverkene forble i offentlig 
eie.
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LYKTES HELLER IKKE DENNE GANG
Også denne gangen var Østfold Energi-sjef Egil Arntsen talsper-
son for tilbyderne, og det var stor oppmerksomhet omkring saken. 
Energiminister Einar Steensnæs uttalte til NRK at «jeg synes det 
er interessant og positivt at det finnes norske eiere og kapitalmil-
jøer som vil satse på norsk energiproduksjon og nettvirksomhet». 

Også i Hafslund ble budet ønsket velkommen i første omgang. 
Informasjonssjef Frode Geitvik uttalte at «det er interessant og bra 
for prosessen at noen konkretiserer et bud. Nå kan det tenkes at 
flere interessenter kan komme på banen. Vi ønsker jo å bidra til 
at eierne får best mulig pris.»

Heller ikke denne gangen ønsket Hafslund, nå med Rune Bjerke 
som toppsjef, å selge kraftverkene.

Kykkelsrud kraftverk i 
Askim var et av anleggene 
som tilbydergruppen 
ønsket å overta.
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Østfold Energi og Vattenfall hadde det klart høyeste budet, men 
fikk likevel ikke kjøpe Sydvarangers aksjer i Pasvik Kraft. Politikerne 
bestemte av Varanger Kraft skulle få bruke sin forkjøpsrett selv om 
det kostet selgeren mange titalls millioner kroner.

De to kraftstasjonene i Pasvikelva, Melkefoss og Skogfoss, var 
eid av Pasvik Kraft AS. Sydvaranger ASA og Varanger Kraft var 
like store aksjeeiere i dette selskapet, og våren 1997 skulle Syd-
varangers aksjer selges i markedet. Vattenfall var på offensiven i 
Norge og ville gjerne kjøpe seg inn i norsk vannkraft. De trengte 
en seriøs norsk partner, og Østfold Energi ble invitert til å være 
med. I henhold til avtalen skulle Vattenfall AS, et norsk dattersel-
skap av svenske Vattenfall AB, eie 33,3 prosent av aksjene og Øst-
fold Energi 16,7 prosent. 

SKULLE IKKE BLI ENKELT
Budet fra konstellasjonen Vattenfall/Østfold Energi var meget 
bra, og selgeren hilste det velkommen. Pengene skulle brukes til 

T.v. Arild Forsberg, 
Vattenfall, og Egil Arntsen, 

Østfold Energi, foran 
Melkefoss kraftstasjon på 

grensen til Russland.

Pasvik-bud ble ikke godtatt
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næringsutvikling i Kirkenes-området etter nedleggelsen av Syd-
varanger gruver, og det var mange hull å dytte pengene i.

Lokalpolitikerne i Kirkenes satte imidlertid liten pris på enga-
sjementet fra «svensker og søringer». Man fikk tidlig inntrykk av 
at budet var uvelkomment ettersom Varanger Kraft hadde sett for 
seg å overta aksjeposten til en mye lavere pris. Det skilte mange 
titalls millioner kroner.

DRO PÅ SJARMOFFENSIV
Østfold Energi-sjef Egil Arntsen og Vattenfalls representant i 
Norge, Arild Forsberg, dro på sjarmoffensiv til Kirkenes 11. august 
1997 og håpet å overbevise lokale myndigheter om at det ville 
være gunstig om deres bud ble akseptert. Det ble også tid til en 
befaring til stasjonene i Pasvikelva. Her sto de russiske vakttårn-
ene tett inntil grensen som en påminnelse om den kalde krigen.

– Vi skal blankpusse arvesølvet! lovet de to beilerne, men til 
liten nytte. Saken var i realiteten opp- og avgjort. Varanger Kraft 
fikk overta aksjeposten som gjorde selskapet til 100 prosent eier 
i Pasvik Kraft.

Melkefoss var den 
største stasjonen 
til Pasvik Kraft.
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Ved flere anledninger har Østfold Energi deltatt i virksomheter 
utenfor kjerneområdet energi. Det har til dels vært forretningsmes-
sig begrunnet, men fremst har hensikten vært å bidra til utvikling 
av Østfold-samfunnet. Etableringen av bredbåndselskapet ElTele 
Østfold i 1997 var et slikt initiativ som også ga god avkastning.

På 1990-tallet kom det informasjon om at kraftselskapene i 
England benyttet kraftnettet til å føre fram fiberoptiske data-
kabler. Behovet for dataoverføringskapasitet var stort, og 

kraftnettet var vel egnet som bærer av høykapasitets fiberkabler. 
Teknikken som først ble benyttet, var å spinne fiberoptiske kabler 
på høyspenningsnettets jordline. Senere ble det vanligere å erstatte 
eksisterende jordline med en jordline med fiber inni (OPGW). 

ENITEL OG ELTELE KONKURRERTE
Det ble etablert to konkurrerende initiativ i kraftforsyningen i 
Norge. Dels var det Enitel med Statnett og noen store regionale 
selskaper som deltakere, dels ElTele som samlet de øvrige. Øst-
fold Energi valgte ElTele-konseptet, og i 1997 ble selskapet ElTele 
Østfold etablert i samarbeid med Hafslund og Fredrikstad Energi. 

Nettet ble etablert ved spinning av kabler, først og fremst på 
Hafslunds 50 kV regionalnett, men også på Østfold Energis og 
Fredrikstad Energis nett. ElTele Østfold opplevde flere ganger at 
fiberen ble skutt i stykker. Derfor gikk man over til «skuddsikker» 
OPGW-teknologi. I Østfold Energi var det Tommy Fredriksen som 
drev fram ElTele-prosjektet.

ØSTFOLD ENERGI BLE STORKUNDE
Behovet for raskere datasamband ble merkbart for Østfold Energi 
og mange andre selskaper fra midten av 1990-tallet. I juni 1998 

ElTele Østfold litt på siden, 
men ga god avkastning
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inngikk Østfold Energi en avtale med ElTele Østfold om etabler-
ing av høyhastighets datasamband mellom de seks regionkontor-
ene og hovedkontoret i Sarpsborg. Nytt samband ga sikrere og 
raskere dataoverføring. Sommeren 1999 var det nye sambandet 
operativt mellom alle Østfold Energis lokasjoner i Østfold.

ElTele Østfold vokste raskt og trengte mer egenkapital. Skepsis-
 en mot telesatsingen var til dels stor, og en dansk teleanalytiker 
ble ofte sitert internt. Han uttalte at «kraftselskaber der investerer 
i televirksomhet, haver ikke blot skudt seg i foten, de haver også 
skudt seg i hovedet!» Slik gikk det heldigvis ikke.

SOLGT MED GOD FORTJENESTE
I mars 2000 ble ElTele Østfold solgt til det nederlandske selskap-
 et UPC. Salgssummen gjorde telesatsingen i ElTele Østfold til en 
lukrativ affære for Østfold Energi. For hver krone som var skutt 
inn, fikk man tre kroner igjen. Den økonomiske gevinsten for Øst-
fold Energi ble i underkant av 50 millioner kroner. 

Lyse Energi solgte ElTele Rogaland med stor økonomisk gevinst. 
Lyse har senere fortsatt televirksomheten under merkenavnet Alti-
box som i dag er en bærebjelke på linje med vannkraften.

ElTele Østfold var i hovedsak forretningsmessig begrunnet, men 
resultatet ble også et sterkere fibernett i Østfold foran IKT-revo-
lusjonen som var i emning. 

Montørene i ferd med å 
spinne fiberkabel på høy-
spennings linjer i Østfold.
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Fra 1. januar 1997 trådte Sven O. Ambjørnrud tilbake som sjef for 
Kraftdivisjonen i Østfold Energi og ble etterfulgt av Pål Sandnes. 
Sandnes kom fra Hafslund og hadde lang erfaring fra ledende 
stillinger i «selskapet ved fossen». Det skjedde mye under Sand-
nes’ tid i Østfold Energi, etter hvert som både produksjons- og 
markedsdirektør.

S jefsskiftet markerte også et generasjonsskifte. Sandnes skrev 
sin diplomoppgave ved NTH om et prissystem for omsetning 
av tilfeldig kraft, en slags forløper til Nord Pool. Sensor for 

oppgaven var Sven O. Ambjørnrud, mannen han nå skulle overta 
etter, og som med sin dyktighet hadde preget kraftsektoren i Øst-
fold gjennom mange år.

VELDIG AKTIV PERIODE
På midten av 1990-tallet begynte energiloven å virke for alvor. 
Kundene ble mer bevisst på pris og leveringsvilkår, og etter hvert 
kunne også husholdningskundene skifte leverandør på kort var-
sel. Det skapte en helt annen dynamikk i markedet og stilte kraft-
selskapene overfor store utfordringer. Nye aktører dukket opp 
i tillegg til de «gamle» selskapene, og nykommerne var lette på 
foten og utnyttet tidsvinduet som hadde åpnet seg. At mange av 
dem bukket under etter noen år på grunn av feilslåtte forretning er, 
er en annen sak.

Da Arild Eklund sluttet som markedsdirektør i 1997, fikk Pål 
Sandnes ansvar også for denne divisjonen. Det skulle bli noen 
veldig aktive år med etablering av kraftomsetning på Nesodden, 
kraftsalg til svenske kunder, forhandlinger med henblikk på å stifte 
landets største kraftomsetningsselskap sammen med Oslo Energi 
og Østkraft foruten en vedvarende kamp om å ligge godt plassert 

Pål Sandnes

PÅL SANDNES energisk og 
kunnskapsrik «kraftmann»
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på Konkurransetilsynets prisliste. Ved konserndannelsen i 1998 
ble Pål Sandnes direktør både for Østfold Energi Produksjon AS 
og Østfold Energi Kraftsalg AS.

VINDKRAFT OG NYSET-STEGGJE
I 2019 er vindkraft og varme to av Østfold Energis tre bein i til-
legg til vannkraften. Vindkraftbeinet vokste ut i Pål Sandnes’ peri-
ode, men det var ikke noen selvfølge at det skulle bli slik. 

Østfold Energi hadde fått en henvendelse fra Per Løken om å 
kjøpe halvparten av aksjene i Kvalheim Kraft som hadde konse-
sjon på bygging av «Norges største vindpark», som det het. Med 
sine fem turbiner på Mehuken ble den starten på et lite eventyr. 
 Styret i Østfold Energi sa et noe nølende «ja» til deltakelse i pro-
sjektet, og siden har vindkraft hatt en veldig utvikling både i Øst-
fold Energi og Norge for øvrig.

Pål Sandnes fikk også gleden av å sikre Østfold Energi den andre 
halvparten av Nyset-Steggje kraftverk i Årdal. De første 50 pro-

Produksjonsdirektør Pål 
Sandnes t.h. sammen med 
en av nestorene i Østfold 
Energi, Henrik Evenrød.
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sent var kjøpt i 1990, og i 2000 overtok Østfold Energi resten av 
aksjene fra Akershus Energi. Samlet beløp kjøpet seg til nærmere 
en milliard kroner. Også Rakkestad Kraftverker ble et heleid Øst-
fold Energi-selskap dette året. Disse pluss Lekum kraftverk i Eids-
berg var i 2004 Østfold Energis «innskudd» ved dannelsen av 
Norsk Grønnkraft, et felles småkraftselskap med Akershus Energi, 
E-CO og Glitre.

KUNNSKAPSRIK OG DRIVENDE
Pål Sandnes gjorde seg bemerket med stor arbeidskapasitet og 
gode kunnskaper om energibransjen. Internt var han en idésprøyte 
og pådriver, og han deltok aktivt i Energi Norge. På omvisninger 
og bussturer til Østfold Energis produksjonsanlegg lot han sin 
kraftige stemme høre og redegjorde for installert effekt, produk-
sjonsevne og anleggenes historie.

Fra 2000 ble Gunnar Øvereng ansatt som direktør for Østfold 
Energi Kraftsalg, og Pål Sandnes kunne konsentrere seg om pro-
duksjonsvirksomheten. Etter noen år fratrådte han som direktør i 
produksjonsselskapet og jobbet de siste årene fram mot pensjons-
alderen for vindkraftselskapet Zephyr AS. Også her var han dyk-
tig og ble godt kjent langs norskekysten hvor han og de øvrige fra 
Zephyr lette etter «vindgull».

Åpningen av vindparken 
Mehuken I var en stor 

begivenhet. Fra venstre Pål 
Sandnes, Østfold Energi 

Produksjon, Johannes 
Rauboti, Vardar, konsernsjef 

i Østfold Energi, Egil 
Arntsen, og stifteren av 
Kvalheim Kraft AS, Per 

Løken.
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Installasjonsvirksomheten overtatt av BPA
Alle elverkene drev med installasjon, og installasjonsvirksomheten var nesten like gam-
mel som elverkene selv. Gjennom kommunale vedtak hadde elverket mange steder 
monopol på å drive installasjon, til stor ergrelse for private aktører. Dette ble etter hvert 
endret, og mange elverk sluttet med installasjon. Av elverkene som ble med i Østfold 
Energiverk A/S, var det Eidsberg og Moss som fortsatt hadde egen installasjonsavdeling.

I Østfold Energi ble installasjon samlet i en egen divisjon underlagt Markedsdivisjon en 
og skulle brukes til å bygge opp under kundelojalitet og kundetilfredshet. De økono-
miske resultatene var imidlertid dårlige. Prosjektingeniør Terje Olaussen fikk ansvar et 
for en fullstendig gjennomgang av installasjonsvirksomheten og vurdere alternative 
måter å organisere den på.

I 1997 skilte Østfold Energi ut virksomheten som eget datterselskap med navnet Øst-
fold Energi Installasjon AS. Ti ansatte fra den tidligere Installasjonsdivisjonen ble med 
over i det nye selskapet, mens de øvrige fikk jobb i Nettdivisjonen. 

Storm Elektro kom inn på eiersiden med 49 prosent av aksjene og tilførte selskapet 
kompetanse og forretningstankegang. Oppdragsmengden økte, og resultatene ble kraf-
tig forbedret. I september 2000 overtok Storm Elektro, som nå var blitt en del av BPA, 
alle aksjene i selskapet.

Personalsekretær 
i Østfold Energi, 

Per Fredrik Olsen 
(i midten), og 

daglig leder Terje 
Hornsletten i 

Østfold Energi 
Installasjon AS 

signerer arbeids-
avtale med Bjørn 

Tore Alsaker.
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På slutten av 1990-tallet skiftet en rekke norske elverk eiere. Flere 
kommuner benyttet anledningen til å veksle infrastruktur om til 
kontanter, og salgsvinden blåste også over Østfold. Østfold Energi 
forsøkte nok en gang å samle Østfold til ett elverksrike – denne 
gangen ved å legge bud på de gjenværende elverkene – men med 
beskjedent resultat. Noe helhjertet forsøk var det heller ikke.

Mens de kommunale eierne i tidligere tider nesten uteluk-
kende var opptatt av samfunnsøkonomi og infrastruktur, 
forandret dette seg på 1990-tallet. Liberale strømninger 

gjorde seg gjeldende, og bedriftsøkonomiske vurderinger overtok 
for de samfunnsmessige betraktningene. 

Det skal skytes inn at salgsvinden ikke utelukkende var drevet 
av eiernes pengebegjær. Den ble også understøttet av struktur-
tankegangen om større og mer effektive selskaper slik energil-
oven foreskrev. 

STORE BELØP TIL KOMMUNEKASSEN
Kommunene begynte å se på sine infrastrukturbedrifter som 
mulige salgsobjekter. Da noen av dem solgte elverkene sine og til-
førte kommunekassen tresifrede millionbeløp, smittet det over på 
de andre. Nå blåste det en salgsvind over landet, og mange nett- 
og kraftsalgsselskaper fikk nye eiere. Svenske Vattenfall, børsnot-
erte Hafslund og Statkraft var blant flere pengesterke kjøpere som 
handlet elverksandeler. 

I Akershus samlet elverkene seg om en fylkesmodell blant annet 
for å holde Oslo Energi fra livet. Politikerne i både fylkeskommun-
 en og kommunene sluttet opp om fylkesalternativet. I Østfold ble 
det ikke slik. Her ble Hafslund og Vattenfall foretrukket framfor 
Østfold Energi. Både personlige og historiske forhold kan ha hatt 

Kommuner som kremmere, 
tjente godt på elverkssalg
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betydning for utfallet. Selv ikke mangel på kompetanse og krevende 
arbeidsforhold for elverksjefene, som nesten hadde vakt hver helg 
hele året, gjorde dem vennligsinnet overfor Østfold Energi.

Det var vel også sånn at det havarerte forsøket på å danne et 
fylkes verk omkring 1990, lurte i bakgrunnen da Østfold Energi 
prøvde å kjøpe de resterende elverkene. De hadde gitt beskjed om at 
de ville stå utenfor og holdt på det. Budene Østfold Energi la inn, var 
nøkterne og gjenspeilte verdien de lokale elverkene representerte.

HAFSLUND I RAKKESTAD, RYGGE OG RÅDE
Fredrikstad Energi gikk til Vattenfall før den store oppkjøps bølgen 
startet. I Fredrikstad var det liten stemning for Østfold Energi, 
både politisk og administrativt, blant annet som en følge av pågå-
ende rettsprosesser.

Elverkene i Råde og Rygge kom for salg i 1998–2000. Hafs-
lund fikk tilslaget på disse blant annet ved å forespeile nærings-
fond og nye arbeidsplasser i kommunene. Da Rakkestad Energi 
kom for salg i 1999, ble også Hafslund foretrukket. Det børsnot-
erte selskapet fikk overta 33 prosent av aksjene, en posisjon som 
fortsatt gjelder. 

Østfold Energi kjøpte i mars 2000 49 prosent av aksjene i Trøgstad Elverk og tilbød seg å overta resten av selskapet 
til en god pris. Trøgstingene ville ikke selge og eier fortsatt 51 prosent av det kommunale elverket. Faksimilen er fra 
Kommunal Rapport 30. mars 2000.
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I Trøgstad fikk Østfold Energi i 2000 kjøpe seg inn med 49 pro-
sent av aksjene og ga en putopsjon på overtakelse av de resterende. 
Heller ikke trøgstingene ønsket å selge seg ut og sitter fortsatt 
med 51 prosent av elverket, mens Hafslund eier de resterende 49 
prosent.

SALGSVINDEN RESULTERTE I SALG
Det var den samme salgsvinden som blåste da Østfold Energi 
høst en 2002 besluttet å benytte seg av opsjonsavtalen med Syd-
kraft. Den innebar at svenskene ble eneeier av Østfold Energi Nett 
AS, Østfold Energi Entreprenør AS og Østfold Energi Kraftsalg. 
Med i handelen fulgte også datterdøtrene Østfold Elsikkerhet AS 
og Nesodden Kraftomsetning AS. Omfattende lokal infrastruktur 
ble vekslet om til kontanter, og i løpet av noen få år havnet hele 
salgsbeløpet på ca. 1,8 milliarder kroner hos eierne.

Mens kommunale eiere tidligere var opptatt av de fysiske eien-
delene som sikret innbyggerne en sikker og rimelig strømforsyning, 
er perspektivet i dag mer finansielt. Nå er det en sikker inntekts-
strøm i form av utbytte som kan brukes til å finansiere andre kom-
munale oppgaver som er framherskende.

1998 i strømsparingens tegn
I 1998 startet Østfold Energi sammen med Sarpsborg kommune og Sarpsborg Arbei-
derblad en storstilt kampanje for å bevisstgjøre sarpingene i deres energibruk. På dette 
tidspunkt økte det nasjonale forbruket med to prosent årlig, og det var viktig å redu-
sere forbruksveksten, ikke minst i husholdningene. Derfor ble det tatt initiativ til en 
kampanje som fikk navnet «Strømspar ‘98».

Fra Sarpsborg kommune medvirket miljøvernrådgiver Unni Mathisen i prosjektet. 
Lokale myndigheter tok utgangspunkt i Agenda 21 som var vedtatt på den store klima-
konferansen i Rio i 1992. Nå skulle det tenkes globalt og handles lokalt, og bevisstgjør -
ing av egne innbyggere var et vesentlig bidrag. Kampanjen skapte stort engasjement og 
avstedkom mye medieoppmerksomhet.
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Enøk Øst AS stiftet i 1997
Sammen med elverkene i Rakkestad, Rygge, Råde og Trøgstad stiftet Østfold Energi 
25. oktober 1996 Enøk Øst AS. Selskapet skaffet seg lokaler i BI-bygget på Grålum og 
skulle jobbe mot offentlig sektor og næringslivet foruten å gi enøk-råd til privatperson-
 er som tok kontakt.

I 1999 ble Egil Erstad ansatt som ny daglig leder. Navnet ble endret til Enøk-senteret 
Østfold AS, og ved årtusenskiftet dro man i gang en større enøk-dugnad kalt «Enøk til 
tusen». Kampanjen samlet deltakere fra næringsliv, kommuner, skoler og privatpersoner.
I 2002 ble selskapet overtatt av de ansatte og endret navn til DEMP AS – «Din Energi 
og Miljø Partner». Dette var for å tilpasse seg den nye nasjonale enøk-organiseringen 
med Enova SF som sentral aktør. Enøk-virksomheten var gjennom flere år basert på et 
bidrag på 0,2 øre pr. overført kilowattime som nettselskapene innkrevde. Da Enova ble 
etablert, skulle enøk-midlene i stedet gå til dette selskapet. Enøk-sentrene ble  henvist til 
å søke midler til prosjekter og øvrige aktiviteter fra Enova. 

Dette skapte en ny situasjon for mange enøk-sentre. De fleste av dem avviklet, og 
også for DEMP ble det forandringer. I 2005 solgte de ansatte aksjene til ingeniør- og 
rådgivningsselskapet COWI. Egil Erstad og de øvrige ansatte fulgte med over i COWI.

De ansatte i Enøk 
Øst AS har overtatt 

selskapet fra 
Østfold Energi og 

satser videre under 
navnet DEMP AS. 

Daglig leder Egil 
Erstad sitter bak 

rattet.
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Høsten 2002 sto det klart at Østfold Energi kom til å benytte 
seg av opsjonsavtalen med Sydkraft. Datterselskapene for 
nedstrømsvirksomheten ville bli heleide Sydkraft-selskaper. 

Overtakelsen skjedde 16. januar 2003, 
og Sydkrafts visekonsernsjef Jan Bengts-
son møtte sine 275 nye ansatte i Festivi-
teten i Sarpsborg. Stemningen var god, 
for Sydkraft hadde gjennom samarbeidet 
med Østfold Energi de foregående årene 
markert seg som et positivt bekjentskap. 
Svenskene hadde investert omkring fem 
milliarder kroner i Norge.

BLE OVERTATT AV FORTUM
Så ble det ikke Sydkraft som skulle drive 
de tidligere Østfold Energi-døtrene videre. 
Selskapene ble brikker i et stort spill 
som utspant seg på høyeste energinivå i 
Europa. Gjennom en gigantisk byttehan-
del mellom tyske E.ON, som kontrollerte 
Sydkraft, og finske Fortum overtok fin-
nene blant annet alle Sydkrafts virksom-
heter i Norge. Hele handelen beløp seg 
til ca. seks milliarder kroner. Avtalen 
ble gjort gjeldende fra 1. april 2003, og 
dermed ble Sydkrafts eierskap av kort 
varighet.

Mange ansatte i de tidligere dattersel-
skapene syntes det inntrufne var synd 

Østfold Energi-selskaper 
brikker i et europeisk spill

Faksimilen er fra «ØSEN» nr. 1 2003.
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ettersom de følte at de var blitt godt kjent med Sydkraft. Svensk-
ene hadde plassert dyktige folk i styrer og nøkkelposisjon er og 
skaffet seg god oversikt over Østfold Energi-selskapene og det 
norske markedet.

Sydkraft-skiltet demonteres fra fasaden i Glengsgata 19 …

… og blir erstattet med Fortums blå-grønne logo. Montørene på bildene er Bengt 
Martinsen (øverst) og Linda Marie Jørgensen og Ronny Hansen Kvernsveen.
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Ø stfold Energi hadde solid egenka-
pital og drev en aktiv og vellyk-
ket finansforvaltning. Optimismen 

rådet, og det var få skyer å spore i hori-
sonten. Men ting kom til å forandre seg 
for Gjermundsen og styreleder Egil Ullebø.

STORE INVESTERINGER I NYE ANLEGG
I løpet av Egil Ullebøs styrelederperiode 
i årene 2002–12 kjøpte Østfold Energi 
sammen med Nord-Trøndelag Elektri-
sitetsverk (NTE) kraftverkene Siso og 
Lakshola i Nordland. Selskapet utvidet 
sine vindengasjementer og gjennomførte 
flere store varmeprosjekter. Disse omfattet 
blant annet ny varmesentral ved det nye 
Sykehuset Østfold på Kalnes. Investering-
ene medførte at Østfold Energi isteden-
for å være et selskap med penger på bok, 
ble en gjeldsforvalter med behov for høy 
kredittverdighet.

Perioden 2004–12: 

PRISENE SKAPTE OPTIMISME 
– STORE INVESTERINGER
Østfold Energi var etter salgene av dattersalgene i 2003 et produksjonsselskap med aktivi-
teter innen vannkraft, vindkraft og varme. De gode energiprisene holdt seg, og overskud-
dene var romslige. Rolf M. Gjermundsen overtok som administrerende direktør i juli 2005.

Statsminister Jens Stoltenberg som kranfører ved 
det nye energigjenvinningsanlegget i Rakkestad 31. 
august 2007. Bak t.v. driftsoperatør Gard Hyllestad 
og adm.dir. Rolf M. Gjermundsen.
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Eierne fortsatte imidlertid å ta ut store utbytter, men i 2010 kom 
det signaler om at finanskrisen i Europa kom til å sende kraft-
prisene nedover. Styret så med bekymring på selskapets soliditet, 
utviklingskapasitet og evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser de 
kommende årene. Eierne ble invitert til å modere sine utbyttefor-
ventninger, men det satt langt inne.

DRAMATISK PRIS- OG RESULTATFALL
I 2012 falt kraftprisen kraftig. Årsprisen gikk ned fra 357,95 kr/
MWh i 2011 til 216,76 kr/MWh i 2012, og prisfallet ble godt syn-
lig i Østfold Energis regnskaper. Nedgangen hang sammen med 
at de europeiske kullkraftverkenes marginalkostnad gikk ned som 
en etterdønning etter finanskrisen i 2008. Nedgang for industrien 
medførte lavere etterspørsel etter kull og CO2-kvoter med fallende 
kraftpriser som konsekvens. 2012 var dessuten et fuktig år med et 
kraftoverskudd i Norden på 10 TWh. 

Styreleder Egil Ullebø hadde ved flere anledninger pekt på at 
eiernes utbyttepolitikk burde tilpasses selskapets behov for å 
kunne satse innenfor fornybar energi. Han var klar på at styrets 
rolle var å ivareta selskapets beste og vek ikke unna i diskusjon er 
med eierne. Ullebøs standhaftighet la grunnlaget for en ny og mer 
bærekraftig utbyttepolitikk i Østfold Energi.

RIKT SELSKAP MED FATTIGE EIERE
Problemstillingen «rikt selskap med fattige eiere» ble stadig mer 
påfallende. Eierne ville nok at Østfold Energi skulle utvikle seg 
videre og satse på nye fornybarprosjekter, men samtidig trengte 
de store årlige utbytter til å saldere sine kommunale budsjetter. 
Uenigheten om hva som var et «passende» utbytte, var påtagelig.

Stadig flere eierrepresentanter innså at de var i ferd med å sage 
over grenen de satt på. I 2012 ble det utarbeidet en ny eierstrategi 
for selskapet. Den viktigste saken var å få dempet utbytteforvent-
ningene til et nivå omkring 120 millioner kroner pr. år. Selskapets 
interesser sto igjen høyt på dagsordenen, og behovet for å ivareta 
Østfold Energis kredittverdighet fikk økt tilslutning. 

Både Egil Ullebø og Rolf M. Gjermundsen takket for seg i 2012 
og åpnet for en ny ledelse.
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Rolf M. Gjermundsen fikk være med på det meste i Østfold Energi. 
Han hadde ledende stillinger i selskapet gjennom 22 år, de siste 
åtte årene som administrerende direktør. Da de store datter-
selskapene var solgt, sørget han for å samle alle aktiviteter i ett 
selskap, dagens Østfold Energi.

Rolf M. Gjermundsen er Fredrikstad-gutt og vokste opp i 
«Plankebyen» på 1950-tallet med fotball på løkka og poli-
tikk i hjemmet. Faren Rolf G. Gjermundsen var  brannmester 

og etter hvert ordfører i kommunen. Vår Rolf studerte økonomi 
og administrasjon ved Agder distriktshøgskole i Kristiansand, og 
jobbet de første årene i sørlandsbyen.

I 1975 ble han ansatt hos sykehussjefen i Østfold med Moss 
som arbeidssted, og familien flyttet til Råde. Fire år senere ble 
han økonomisjef ved Indre Østfold sykehus. Deretter var han i 
noen år økonomi- og personalsjef ved elektronikkbedriften  Mascot 
 Electronic. Etter et mellomspill ved Lafinto Rehab ble han høsten 
1988 ansatt som økonomisjef ved Vinmonopolet i Oslo. Våren 
1991 kom han så til Østfold Energiverk som økonomisjef.

ENERGILOVEN SKAPTE FORANDRINGER
– Du begynte i Østfold Energiverk A/S i begynnelsen av 1991 
omtrent samtidig med at energiloven trådte i kraft. Den medførte 
endringer som ingen hadde tenkt seg da du begynte i selskapet?
– Ja, det er riktig. Alt i alt ble tiden i Østfold Energi en svært aktiv 
periode preget av mange og store forandringer. Personalsjef Mette 
Qvortrup hadde fra 1989 gjort en god jobb med å få den nye orga-
nisasjonen til å henge sammen med hovedkontor i Sarpsborg og 
selvstendige regioner rundt i fylket. Nå ble det nye runder med 
divisjonalisering og nedtoning av regionenes betydning.

Rolf M. Gjermundsen satt 
i ledelsen gjennom 22 år

Motstående side:
– Selskaper som Østfold 
Energi skal tenke langsiktig 
og bidra til en trygg energi-
forsyning, sier Rolf M. 
Gjermundsen.
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Rolf M. Gjermundsen forteller at Fred Nandrup høsten 1991 
ble ansatt som ny direktør etter Sven O. Ambjørnrud og kom som 
et friskt pust inn i organisasjonen. Han hadde bakgrunn fra annet 
næringsliv og tenkte alternativt på flere områder. Nandrup arbeid et 
målrettet gjennom EuroKraft Norge med å få etablert kabelfor-
bindelser for utveksling av kraft med Tyskland. Og han involverte 
Østfold Energi i innkjøpsstiftelsen Tradebroker for å oppnå bedre 
innkjøpsbetingelser på forbruks- og innsatsvarer i selskapet. 

Antakelig var akselerasjonen for stor. 1. november 1994 fra-
trådte Nandrup stillingen etter avtale med styret. Da ble Rolf M. 
Gjermundsen konstituert som administrerende direktør inntil Egil 
Arntsen tiltrådte 1. juni 1995. 

FREDRIKSTAD MED EGEN AGENDA
Målsettingen med etableringen av Østfold Energiverk A/S var at 
alle de kommunale elverkene i fylket skulle slutte seg til, men slik 
gikk det ikke. Fredrikstad valgte å levere tilbake aksjene de hadde 
fått i 1988, og det samme gjorde Hvaler, Kråkerøy, Borge, Rolvsøy, 
Råde, Rygge, Rakkestad og Trøgstad. Det medførte at Østfold 
fylkes kommune ble sittende med 50 prosent av eierskapet og del-
takerkommunene med resterende 50 prosent.

– Har du tenkt på hvorfor Fredrikstad Energiverk ikke ble 
med i Østfold Energi?
– I Fredrikstad betraktet man tradisjonelt byen som «hoved-
staden i Østfold». Hovedkontoret til et fylkesomfattende energi-
verk burde følgelig ligge der. Da valget falt på Sarpsborg som 
lokalisering for hovedkontoret, var nok saken avgjort. Fredrik-
stad Energi verk hadde fått ny toppledelse og nye styremedlemmer 
som så andre muligheter for selskapet i lys av den nye energiloven. 
Den mest dramatiske konsekvensen for Fredrikstad kommune var 
at de ved tilbakelever ing av aksjene også frasa seg en evigvarende 
rett til medeierskap i Borgund Kraftverk.

SYDKRAFT-PERIODEN INSPIRERENDE
– Hvordan husker du salgsprosessen og frieriene fra Statkraft, 
Hafs lund, Vattenfall og Sydkraft? 
– Det var mye styr, og flere av dem som ønsket å komme i  posisjon 
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hos oss, lovet veldig mye. At valget falt på Sydkraft, var i tråd med 
det selskapets ledelse og flertallet i styret mente. Vi hadde hatt 
en relasjon til Örebro Energi fra midten av nittitallet, og Örebro 
hadde fusjonert med Sydkraft. 

– Sydkraft hadde ikke det beste økonomiske tilbudet, men en 
industriell tilnærming som stemte overens med våre tanker. Det 
var spennende å følge diskusjonene som lett kunne ha fått et helt 
annet utfall.

Rolf M. Gjermundsen 
sammen med strategidirektør 
Tommy Fredriksen bak t.v. 
og produksjons direktør 
Morten Karlsen foran hoved-
kontoret i Glengsgata 19.
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Gjermundsen synes årene med Sydkraft som minoritetseier var 
inspirerende. Svenskene skjerpet kravene til rapportering og opp-
følging og bidro med kunnskap og kultur. Han tror alle i Østfold 
Energi-ledelsen lærte mye av Sydkraft.

VANNKRAFT, VIND OG VARME
– I din tid som sjef ble det satset mye innenfor vannkraft, vind 
og varme. Hvordan ser du på disse investeringene i dag?

– Da jeg tok over etter Egil Arntsen i juli 2005, var Østfold 
Energi et rent produksjonsselskap innenfor vannkraft, vindkraft og 

Rakkestads ordfører Peder 
Harlem t.v. og adm.dir. 

Rolf M. Gjermundsen tar 
det første spadestikket 

for fjernvarmeanlegget på 
Mjørud industriområde i 

Rakkestad i 2009.
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varme. Vi surfet videre på gode priser med tilhørende overskudd. 
I løpet av disse årene kjøpte vi sammen med NTE Siso og Laks-
hola kraftverk i Sørfold i Nordland. Vi utvidet våre vindengasje-
menter og gjennomførte flere store varmeprosjekter, blant annet 
en varmesentral til det nye Sykehuset Østfold på Kalnes. 

Allerede under rekrutteringsprosessen til ny administrerende 
direktør for selskapet flagget Gjermundsen at det ville være riktig 
å fusjonere de gjenværende datterselskapene inn i morselskapet 
Østfold Energi. Det var et av de første grepene som ble gjort, og 
den nye selskapsstrukturen var på plass 1. januar 2006.

– Et område jeg gjerne vil framheve, er vår aktive valuta- og 
finansforvaltning som har skapt betydelige verdier for selskapet. 
Vi hadde relativt store porteføljer som over tid viste seg å være 
vellykket. Landesbank Baden-Württemberg var vår tyske part-
ner gjennom atskillige år. I Norge har DNB og dens forgjengere 
helt fra Fellesbankens tid vært selskapets hovedbankforbindelse. 
Det har vært helt avgjørende ved noen anledninger å ha nære 
forretningsmessige relasjoner slik at beslutninger av stor økono-
misk betydning kunne gjennomføres uten for mye byråkrati, sier 
Gjermundsen.

STORE UTBYTTER I MANGE ÅR
– Østfold Energi har gjennom 20 år betalt ut omkring 4 milliar-
der kroner i utbytte til eierne. Burde mer av dette ha vært satset 
på investeringer i fornybar energi?

– Det kan godt tenkes. Jeg har alltid tenkt at selskaper som Øst-
fold Energi med sin offentlige eierstruktur har et viktig samfunns-
oppdrag når det gjelder langsiktighet og trygg energiforsyning. 
Utbyttet til eierne skyldtes i hovedsak salg av datterselskapene, 
gode kraftpriser i engrosmarkedet og gunstige valutaposisjoner. Vi 
ble aldri stoppet i våre investeringsplaner på grunn av manglende 
kapital, soliditet eller likviditetstilgang. 

– Den usikkerheten som opptok meg, var at eierne kalkulerte 
med et utbyttenivå i sine budsjetter som ikke var realistisk over 
tid. Vi utfordret eierne på det, men var nok litt tidlig ute. I dag 
har selskapet en fornuftig utbyttestrategi. Jeg mener det er viktig 
at  selskapet får beholde tilstrekkelig kapital slik at det klarer å 
utvikle verdiene videre, sier Rolf M. Gjermundsen.
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Norsk Grønnkraft rendyrket 
småkraftområdet og lyktes
Ved å satse på utvikling og utbygging av småkraft gjennom Norsk 
Grønnkraft AS, bidro Østfold Energi til å løfte dette virksomhets-
området fram og gi det vekstmuligheter. Norsk Grønnkraft har 
vært en vellykket satsing og gitt eierne god avkastning på invest-
ert kapital.

På 1980-tallet rådet det stor usikkerhet om framtidig kraft-
tilgang i Norge. Oppmerksomheten ble ikke bare rettet mot 
muligheten for å bygge store kraftverk, men også mot små-

kraftverk. Småkraftverk, ofte kalt «småkraft», er vannkraftverk 
med en installert elektrisk effekt på mellom en og ti MW. Slike 
anlegg falt ikke inn under den daværende industrikonsesjons loven 
og kunne gis en enklere konsesjonsbehandling.

BESKJEDEN SMÅKRAFT I ØSTFOLD
Det var en god grunn til at det ikke var bygd ut mye småkraft i 
Norge på denne tiden. Store kraftverk var mer lønnsomme, mer 
driftssikre og hadde bedre reguleringsmuligheter. Samtidig var det 
i realiteten umulig å få tak i fallrettigheter til større utbygginger. 
Småkraftmarkedet var mer jomfruelig.

Østfold Kraftforsyning undersøkte tidlig på 80-tallet mulighetene 
for utbygging av nye småkraftverk i Østfold. I perioden 1985–87 
ble det bygd fire kraftstasjoner i Rakkestadelva – Haugaard, Buer, 
Brekke og Gabestad – med til sammen 13 GWh produksjon. På 
90-tallet ble Lekum kraftverk bygd ut av grunneieren med bistand 
fra Østfold Energiverk. Dette ble i 2002 overtatt av Østfold Energi. 

Det kan nevnes at også Ørje og Brekke kraftverk i Haldenvass-
draget – begge overtatt ved sammenslutningen av elverkene tidlig på 
90-tallet – klassifiseres som «småkraftverk» når man legger installert 
effekt til grunn. Totalproduksjonen fra disse er ca. 40 GWh pr. år.

Motstående side:
Et oversiktsbilde av dammen 
ved Kvernåi kraftverk.
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FIRE STORE GÅR SAMMEN
Tidlig på 2000-tallet ble ideen om å samle småkraftverkene eid 
av de offentlige energiselskapene på Østlandet i et felles selskap 
unnfanget. Den var basert på ønsker om rasjonell drift av eksi-
sterende kraftverk og ambisjoner om å skape en plattform for 
videre utvikling. Kraftverkene var små og få og utbyggingsmulig-
hetene så begrenset at småkraft ofte ble venstrehåndsarbeid i de 
store selskapene. 

De fire kraftselskapene som startet Norsk Grønnkraft i 2004, 
var E-CO, Glitre, Akershus Energi og Østfold Energi. Selskapets 
bemanning ble i starten leid inn fra eierne. Morten Karlsen fra 
Østfold Energi var administrerende direktør fra 2004 til 2010 og 
ble etterfulgt av Øystein Rafoss. Karlsen omtaler perioden som 
svært lærerik. Norsk Grønnkraft var til tross for beskjeden stør-
relse et fullfjæret kraftselskap med utbygging, drift og omsetning 
av kraft og opprinnelsesgarantier i markedet. 

Østfold Energi la inn kraftverkene i Rakkestadelva og Lekum i 
Norsk Grønnkraft, mens Brekke og Ørje ble holdt utenfor.

MANGE UTBYGGINGSPROSJEKTER
De første årene var Norsk Grønnkraft preget av en rekke oppkjøp 
og noen utbygginger, og i 2008 hadde selskapet 20 kraftverk spredt 
fra Lindesnes i sør til Trøndelag i nord. Ved årsskiftet 2008–09 ble 
selskapet Elkem Fornybar Energi innfusjonert, og antall ansatte, 
prosjekter og kraftverk økte. Elkem var på eier siden i selskapet i 
en periode på to år. Rafoss ble etterfulgt av Rune Skjevdal.

Bygging av nye småkraftverk fikk i denne perioden stor opp-
merksomhet. Blant annet ble det bygd seks nye kraftverk i Nord-
land. Et av disse var Kvassteinåga i Elsfjord. Det ble historisk ved 
at kraftverket i starten av 2012 ble tildelt det første sertifikatet i 
det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

DELES OPP – KRAFTVERKENE SELGES
Fra 2012 ble rammebetingelsene for småkraft dårligere. Lavere 
kraftpriser, høyere utbyggingskostnader og et stadig mer kom-
plekst driftsbilde med 33 kraftverk totalt, samtidig som eiersel-
skapene var tilbakeholdne med å tilføre kapital, førte til at det 
ble foretatt en oppsplitting av selskapet. Kraftverkene i drift ble 

NGK Utbygging AS

Norsk Grønnkraft AS ble startet 
av energiselskapene E-CO, 
Akershus Energi og Østfold 
Energi i 2004. Senere samme år 
ble Glitre også eier ved inn-
fusjonering av sine småkraft-
verk i Namdalen.

Hensikten den gang var å 
samle eierselskapenes posi-
sjoner innenfor småkraft.

I 2014 ble Norsk Grønnkraft 
delt i et utviklingsselskap og et 
driftsselskap med 33 kraftverk i 
drift. Det siste ble solgt til fond 
administrert av tyske Aquila 
Capital.

De tidligere eierne beholdt 
eierskapet til utviklings-
selskapet som fikk navnet 
NGK Utbygging AS.

NGK Utbygging bygger kraft-
verk over hele landet for salg 
til langsiktige eiere. Siden 2014 
har selskapet bygd ni kraftverk, 
og for tiden er fire prosjekter 
under bygging.

Adm.dir.: Rune Skjevdal
Styreleder: Odd Øygarden 
Antall ansatte: 6
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høst en 2014 solgt til den tyske kapitalforvalteren Aquila Capital. 
Tyskerne viste stor appetitt på norsk fornybar småkraft og betalte 
en meget god pris for kraftverkene. Østfold Energi kunne dermed 
innkassere en pen gevinst.

Prosjektporteføljen og utbyggingsmiljøet ble samlet i NGK 
Utbygging (NGKU). Det ble samtidig forhandlet fram en avtale 
som ga Aquila Capital førsteretten til å kjøpe prosjekter utviklet 
av NGKU til en definert pris. Utbygging av prosjekter starter ikke 
før disse er solgt. NGKU kan derfor, dersom de har gode prosjek-
ter og er dyktige med planlegging og utbygging, realisere en god 
avkastning av sin virksomhet. 

NGKU er en liten og effektiv organisasjon som under sin dyk-
tige leder Rune Skjevdal har levert gode resultater og vist betyde-
lig innovasjonsevne.

Representanter for Norsk 
Grønnkraft-eierne på 
befaring til Reinli kraftverk i 
Oppland i 2007. Fra venstre 
Odd Øygarden, E-CO, Pål 
Sandnes, Østfold Energi, 
adm.dir. i Norsk Grønnkraft, 
Morten Karlsen, og Viggo 
Mossing, Akershus Energi.
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RENDYRKING GA RESULTATER
Utviklingen til Norsk Grønnkraft Utbygging er på mange måter en 
parallell til vindkraftselskapet Zephyrs framgang. Begge selskap er 
sto overfor kapitaltørke og mulig stagnasjon. Da utenlandsk 
pensjons kapital viste en interesse for å investere i kraftproduk-
sjon i Norge, traff selskapenes forretningsmodeller markedet godt. 
Effekt en har vært gode økonomiske resultater, store vekstmulig-
heter for selskapene og mer fornybar energi til det grønne skiftet.

Norsk Grønnkraft er dessuten historien om en vellykket stra-
tegisk allianse mellom kraftselskapene på Østlandet. Ved å samle 
småkraftvirksomheten i ett selskap som kunne konsentrere seg om 
denne oppgaven, fikk småkraftområdet nødvendig oppmerksom-
het. Med armlengdes avstand til de store eierne opererte Norsk 
Grønnkraft mer fleksibelt og utviklingsorientert enn det hadde 
kunnet gjøre som en liten avdeling i et stort selskap.

Morten Karlsen var direktør 
for Norsk Grønnkraft i 

perioden 2004–10.
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Etter å ha arbeidet i norsk næringsliv gjennom mange år brukte 
Egil Ullebø de siste årene av sitt yrkesliv som styremedlem i 
industriselskaper og næringsorganisasjoner, blant disse Østfold 
Energi. Ullebø satte gjennom ti år spor etter seg som en erfaren 
og dyktig styreleder med klippetro på betydningen av å kontrol-
lere produksjonsressursene.

T radisjonelt hadde partipolitiske hensyn vært tillagt stor vekt 
når det skulle velges styremedlemmer i Østfold Energi. I 2002 
skjedde det en endring idet fylkesutvalget, hvor Arbeiderpar-

tiet hadde «makta», gikk inn for at tidligere administrer ende direk-
tør i Borregaard Industries Ltd., Egil Ullebø, skulle ta over som 
styreleder. Det formelle valget fant sted på general forsamlingen 
13. mai i 2002. 

OPPTATT AV ENERGIFORSYNING
Egil Ullebø var ansatt i Orkla-konsernet gjennom 36 år og inne-
hadde sentrale posisjoner innenfor ulike divisjoner med ansvar 
for smelteverk, gruvedrift og kjemivirksomhet. Han avsluttet sin 
yrkeskarriere som administrerende direktør og styreleder for Bor-
regaard Industries Ltd.

Som industrileder hadde Ullebø fått klart for seg hvor viktig det 
var å råde over produksjonsressurser som skog, malm og elektrisk 
kraft. Ikke minst var han opptatt av energiforsyning og hadde 
store kunnskaper på området. Borregaard var en betydelig kraft-
produsent og dessuten en storforbruker av energi i ulike former.

Fra første øyeblikk ga den nye styrelederen uttrykk for at de 
flotte ressursene Østfold Energi rådet over i form av velholdte 
vannkraftverk og småskala vindkraftverk, ville få en stadig større 
verdi for samfunnet og eierne. Han brukte mye tid på lagbygging 

Egil Ullebø var en erfaren 
og dyktig styreleder

Egil Ullebø var styreleder 
i Østfold Energi i ti år.
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Egil Ullebø t.h. overtar 
som styreleder etter Nils 
Bjørnebekk i 2002.

i styret og bidro med sine erfaringer fra styrearbeid i mange for-
skjellige organisasjoner.

GODE SYSTEMER AVGJØRENDE
I forbindelse med at han var blitt styreleder, ble han intervjuet av 
Østfold Energis eget energimagasin, «ENERGICO». I intervjuet 
gir han uttrykk for sitt syn på betydningen av gode systemer og 
orden i sakene: – Orden og systematikk er selve fundamentet for 
enhver organisasjon. Gode systemer som alle kan ha tillit til, må 
være på plass – det er grunnlaget. Gode beslutninger forutsetter 
gode systemer, og da er det lett i etterkant å dokumentere hva man 
har gjort. Østfold Energi er en organisasjon som preges av ryddig-
het og gode systemer, sa han den gangen.
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Han trivdes som styreleder i Østfold Energi hvor nøktern-
het, åpenhet og førsteklasses orden i alle år har preget selskapet. 
Risiko håndtering og gode rapporteringsrutiner sørget for at styre 
og eiere hadde oversikt over virksomheten. Dette la grunnlaget for 
et tillitsfullt samarbeid.

KJØPTE KRAFTVERK I NORDLAND
Et absolutt høydepunkt under Egil Ullebøs periode som styre-
leder var kjøpet av Elkems kraftstasjoner i Nordland høsten 2009. 
Som den «ressursmannen» han er, ivret Egil Ullebø for at Østfold 
Energi måtte strekke seg langt for å være med i finalen da handel-
 en skulle avgjøres. 

Etter en spennende budrunde kunne Østfold Energi og Nord- 
Trøndelag Elektrisitetsverk slippe jubelen løs. Budet på 4,3 mil-
liarder kroner var akseptert, og Østfold Energis kraftproduksjon 
økte med om lag 0,5 TWh. Selskapet hadde dermed hånd om ca. 
1,7 prosent av Norges vannkraftproduksjon. 

Kjøpet av kraftverkene til Elkem var langt fra de eneste energi-
anleggene som tilkom mens Ullebø var styreleder: Energigjenvin-
ningsanlegget på Borregaard, utvidelsen av vindparken Mehuken 
på Vågsøy, etableringen og oppskaleringen av Norsk Grønnkraft, 
bygging av Eldrevatn kraftverk, bygging av varmesentral for Hal-
den fengsel, en forsterket satsing på vindkraft gjennom etablerin-
gen av Zephyr og kjøp av eierandeler i Midtfjellet Vindkraft samt 
utbygging av varmeanlegg i Halden, Eidsberg og Sarpsborg var 
noen av de øvrige som ble realisert.

INNOVASJON MER ENN OPPFINNELSER
Som industrileder har Egil Ullebø vært opptatt av å forbedre pro-
sesser og metoder: – Innovasjon er avgjørende viktig for alle orga-
nisasjoner. Det handler om en måte å tenke kreativt på. Det er en 
lederoppgave å involvere hele organisasjonen i innovative proses-
ser. Ved å definere begrepet vidt kan man få alle til å delta. Lykkes 
vi ikke med innovasjon, havner vi i bakleksa. Derfor er det viktig 
å komme over fra prat til handling.

– For meg er innovasjon en stadig forbedring av prosesser, 
anvendelse av kjent teknologi på nye områder, nye kombinasjon er 
av produkter eller tjenester, samarbeid mellom ulike bransjer, det 
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å kunne tilby tjenester på en ny måte. Alt dette er eksempler på 
innovative grep, sier Egil Ullebø.

IVRET FOR BEDRE INFRASTRUKTUR
Infrastruktur er alfa og omega for regional utvikling. Som styre-
leder i Transportbrukernes Fellesorganisasjon brukte han mye 
energi på å overbevise sentrale myndigheter om at de burde bevilge 
langt større midler til vei- og jernbaneutbygging i Østfold.

Ullebø var i flere år den sterkeste drivkraften bak planene om en 
sivil flyplass på Rygge. Arbeidet tok til i 1999, og det var mange 
skjær i sjøen. Først i 2007 kunne flyplassen åpnes. Så ble ikke 
Rygge Sivile Lufthavn den suksessen initiativtakerne hadde tenkt 

Østfold Energis styre i 2010. Bak fra venstre Cathrina de Lange, Jan-Vidar Nemeth, Jan Bastøe, Trygve Westgård, 
Per Kristian Dahl og Knut Lindelien. Foran fra venstre Erlend Wiborg, Anne Lise Ulriksen, Jan Engsmyr, Egil 
Ullebø, Kari Pettersen og Aase B. Rennesund.
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seg og ble nedlagt i oktober 2016. Nye eiere jobber med å få den 
gjenåpnet. 

I 2012 ga Egil Ullebø seg som styreleder i Østfold Energi og 
ble varmt takket for innsatsen han hadde gjort og impulsene han 
hadde brakt med seg inn i ledelsen av selskapet. Hans prinsipielle 
og langsiktige tenkning har hatt stor verdi for selskapets utvikling.

De seneste par årene som styreleder hadde han vært opptatt 
av at eiernes utbyttepolitikk ble tilpasset selskapets behov for å 
kunne satse videre innenfor fornybar energi. Han var klar på at 
styrets rolle var å ivareta selskapets beste og vek ikke unna i dis-
kusjoner med eierne. Men et langt liv i næringslivet hadde gjort 
ham til realist. 

– Det er makta som rår, og vi må huske på at det er eierne som 
bestemmer, sa han den gangen. Ullebø la grunnlaget for en ny og 
bærekraftig utbyttepolitikk i Østfold Energi.

Styre og administrasjon på 
befaring i Sogn og Fjordane 
i 2008. Fra venstre Nestleder 
Jan Engsmyr, styreleder Egil 
Ullebø og adm.dir. Rolf M. 
Gjermundsen.
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Åpningen av vindkraftverket Mehuken i Vågsøy i 2001 var på flere 
måter en milepæl for Østfold Energi. Selskapet eide 50 prosent 
av aksjene i Kvalheim Kraft AS som hadde stått for utbyggingen. 
Fem Vestas V52-turbiner på til sammen 4 MW gjorde vindparken 
til Norges største. Og så kunne Østfold Energi selge «grønne ser-
tifikater» tilsvarende hele vindkraftproduksjonen.

Investeringen på Mehuken kunne ikke bære seg bare med kraft-
prisen. Vindkraften var i starten av sin industrielle utvikling, og 
det var nødvendig med offentlig støtte for å få slike anlegg til å gå 
rundt. Mehuken-utbyggingen mottok 30 prosent investeringsstøtte 

og for en periode en driftsstøtte som 
tilsvarte halv elavgift. 

«GRØNNE SERTIFIKATER»
Driftsstøtten ble imidlertid 
byttet ut med et annet virke-
middel – salg av «grønne serti-
fikater» til Nederland. Kraften 

skulle selges på kraftbør-
sen, men Nederland fikk 

retten til «de grønne ver-
diene» mot et vederlag. 
Så ble utviklingen slik 
at Nederland ganske 
snart avviklet ordnin-
gen. Det viste til fulle 

at det ligger en bety-
delig risiko i politisk 
bestemte støtteordninger.

Østfold Energi satset 
på «grønn elektrisitet»

Morten Karlsen t.v. og 
Hans Petter Kildal solgte i 
2002 «grønne sertifikater» 
for produksjonen fra Ørje 
kraftverk på vegne av 
Østfold Energi Produksjon.
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Østfold Energi interesserte seg med andre ord tidlig for «grønne 
verdier» fordi de kunne gi en merverdi til selskapets rene og for-
nybare kraftproduksjon. I 1999 ble den unge siviløkonomen Hans 
Petter Kildal ansatt som krafthandler i Østfold Energi. Opp-
drag et var å få størst mulig verdi ut av kraftproduksjonen. Han 
var utdannet på Ås og hadde klokkertro på markedsverdien av 
«grønn elektrisitet». 

VAR MED PÅ Å STARTE RECS
I Østfold Energi fikk han under sin sjef, Pål Sandnes, stor frihet 
til å utvikle sine ideer. Han var med på å danne RECS, en organi-
sasjon som senere har utarbeidet regelverket for handel med opp-
rinnelsesgarantier i Europa. RECS er et markedsbasert system som 
har vist seg robust gjennom mange år.

Grunnideen har vært å skille ut kraftens miljøattributt, en opp-
rinnelsesgaranti, slik at kjøperen av denne kan vise samfunnet og 
egne kunder at han er dekket opp med ren, fornybar energi. Dette 
gir kjøperen et godt renommé og en markedsfordel hos miljø-
bevisste kunder. Systemet er offentlig regulert og kontrollert, og 
det gis garantier for at kraften er ren og fornybar, og at det ikke 
selges mer enn det som bevislig er produsert.

I 2005 etablerte Østfold Energi et eget virksomhetsområde for 
porteføljeforvaltning av grønne sertifikater og opprinnelsesgaran-
tier. Det fikk navnet Cinclus Nordic. En synlig rolle i markedet 
for «grønne sertifikater» skulle styrke Østfold Energis renommé 
som en innovativ kraftprodusent. Tankegodset bak Cinclus Nor-
dic er senere videreført av Hans Petter Kildal, nå gjennom selskap-
 et Becour.

HAR INVESTERT I BECOUR
Hans Petter Kildal sluttet i Østfold Energi i 2006, men videreførte 
arbeidet i selskapene Fortum, Bergen Energi og Kinnect før han i 
januar 2018 startet sitt eget selskap, Becour. Becour har offensive 
planer om å skape merverdi av de gode miljøegenskapene til norsk 
vann- og vindkraft. Ambisjonene er store og globalt innrettet.

I mars 2018 gikk Østfold Energi sammen med Lyse Energi i 
Stavanger inn som investor i Becour, og ringen var sluttet etter 18 
år. Østfold Energi eier 12 prosent av aksjene i selskapet.
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Da elektrisitetskontoret hos fylkesmannen i Østfold i 1974 ble for-
malisert som eget selskap med navnet Østfold Kraftforsyning, var 
det en oversiktlig enhet. Selskapet telte to ansatte, og en av dem 
var den unge ingeniøren Øivind Utne fra Gressvik. Gjennom 37 år 
kom han til å inneha viktige posisjoner i selskapet.

U tbyggingen av Borgund Kraftverk i Lærdal var i full gang, 
og det var ikke minst for å forberede Østfold fylkes overtak-
else av kraftanleggene at Østfold Kraftforsyning ble etablert. 

Nå skulle det gradvis bemannes opp til å overta mange viktige 
oppgaver.

FØRSTE JOBBEN I SAMKJØRINGEN
Øivind Utnes første jobb som nyutdannet ingeniør var i Sam-
kjøringen av kraftverkene i Norge med Oslo som arbeidssted. Det 
var en stor organisasjon med mange flinke folk. Her møtte han 
sin senere sjef, Sven O. Ambjørnrud, for første gang. Senere kom 
de til å jobbe sammen i mange år.

Strømforsyningen sto høyt på politikernes dagsorden på 1960- 
og 70-tallet. Elektrisitetskontoret og elektrisitetsnemnda hadde 
blant annet som oppgave å skaffe nok kraft til Østfold. Rolf Bjar-
nar var den eneste som arbeidet med disse sakene inntil Øivind 
Utne kom i 1973. 

En av oppgavene Øivind Utne fikk, var å avstemme elverk enes 
innbetalinger av det såkalte «Lærdalstillegget». Strømabonnent-
ene i Østfold hadde gjennom flere år innbetalt ett øre ekstra 
pr. kilowattime for å skaffe egenkapitalen som trengtes til Bor-
gund-utbyggingen. Nå skulle de mange innbetalingene stemmes 
av i forhold til strømforbruket. 

Allsidige ØIVIND UTNE 
var den første i selskapet

Øivind Utne var allsidig og 
hadde mange funksjoner i 
Østfold Energi.
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FRA ASSISTENTINGENIØR TIL KONTORSJEF
Øivind Utne hadde flere forskjellige stillingsbetegnelser inntil han 
ble kontorsjef i Østfold Kraftforsyning. Da fikk han foruten ansvar 
for økonomi og administrasjon også personalansvar for en vok-
sende stab. Budsjettering, økonomioppfølging, skatt, beregning av 
konsesjonsavgifter og mange andre oppgaver tillå kontorsjefen.

Den uttalte målsetting med oppbemanningen av Østfold Kraft-
forsyning var at selskapet skulle ha en liten og høyt kvalifisert 
administrasjon. Den faglige kompetansen ble vektlagt når nye 
skulle tilsettes. Sven O. Ambjørnrud ble ansatt som direktør i 
1975. Den neste som kom, var Egil Arntsen som hadde arbeidet 
hos Statskraftverkene. I 1978 begynte Henrik Evenrød, og det ble 
tilsatt flere kvinnelige sekretærer. Det var mye kontorarbeid i for-
bindelse med utredninger, kontraktsforhandlinger og annet ingen-
iørene holdt på med.

ENØK-FOLKENE GJØR SIN ENTRÉ
Tidlig på 1980-tallet var interessen for energiøkonomisering sterkt 
økende, ikke minst på grunn av politiske strømninger. Miljø-
bevegelsen var på frammarsj. Dersom det var rimeligere å spare 
en kilowattime enn å bygge ut en kilowattime ny kraft, var det mil-
jømessig fornuftig å spare strøm. Det medførte en kraftig oppbe-
manning av Østfold Kraftforsyning, og en rekke unge ingeniører 
med mange gode ideer for energiøkonomisering kom til.

– Hva syntes du om de nye enøk-ideene?
– Enøk var «i tiden», men tankegangen nokså uvant for oss som 
hadde hatt økt produksjonskapasitet som rettesnor. Og så var det 
kulturforskjeller mellom oss i administrasjonen og enøk-karene. 
De ønsket seg romslige bevilgninger til en rekke strømsparetiltak. 
Iblant gikk det en kule varmt på kontoret, men stemningen var 
stort sett god, forteller Utne. Han har bestandig vært oppfattet som 
«selskapets mann» preget av nøkternhet og lojalitet til bedriften.

– Du jobbet nært sammen med Sven O. Ambjørnrud i mange år. 
Hvordan var han?
– Ambjørnrud praktiserte ledelse under ansvar. Han hadde ikke 
behov for å stå i fremste rekke ved ulike anledninger. Viktigst var 
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selskapets interesser. Han delegerte oppgaver, viste tillit og var 
bestandig en vi kunne lene oss til når situasjonen tilspisset seg. 
Etter mitt syn har ingen satt større fotavtrykk innen kraftforsyn-
ingen i Østfold enn Sven O. Ambjørnrud. 

SAMLING I ØSTFOLD – NY ENERGILOV
I Østfold hadde man i mange år arbeidet hardt for å samle elfor-
syningen til ett selskap, så i Østfold Kraftforsyning var man ikke 
veldig opptatt av det som skjedde ellers i landet. Heller ikke da 
energiloven ble vedtatt i 1990, et vedtak som har hatt stor betyd-
ning for kraftforsyningen i tiden etterpå, var det store diskusjoner 
i selskapet. Forandringer ville det nok bli, men få ante rekkevid-
den av den nye loven. Den innebar et tydelig skille mellom mono-
polvirksomheten nett og de øvrige aktivitetene og skulle medføre 
store endringer i arbeidsmåten.

Øivind Utne grubler ikke over hva Østfold Energi kunne ha 
vært dersom man ikke hadde solgt datterselskapene i 2003. Pro-
blemstillingen er lite aktuell ettersom eierne av Østfold Energi var 
interessert i å få størst mulig utbytte fra selskapet. Da var salg den 
mest nærliggende måte å skaffe penger på. Skulle Østfold Energi 
ha fortsatt som en regional utviklingsaktør, måtte kommunene ha 
sluttet 100 prosent opp om en slik linje.

SOM POTETEN ANVENDELIG TIL ALT
Øivind Utne har innehatt atskillige stillinger innenfor ulike virk-
somhetsområder i Østfold Kraftforsyning/Østfold Energiverk/Øst-
fold Energi. Om det er noe han ikke har drevet med?

– Jeg bruker å spøke med at bortsett fra styreleder og admini-
strerende direktør har jeg vært alt i selskapet, sier han. De første 
årene var en kombinasjon av administrativt og teknisk arbeid, og 
så ble det stadig mer administrasjon etter hvert som Østfold Kraft-
forsyning vokste. 

I det sammensluttede Østfold Energiverk og senere Østfold 
Energi hadde han forskjellige stillinger. Utne ledet arbeidet med å 
samle selskapets økonomifunksjoner slik at det nye systemet kunne 
være operativt fra 1. januar 1991. I mange år var han finanssjef 
og stelte med plasseringer og lån og etter hvert valuta. Også skatt 
og forsikringer lå i hans avdeling. 
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– De siste årene overtok jeg stillingen som direktør for produk-
sjon, krafthandel og varme. Det var krevende, men veldig inspirer-
ende. Nå ble det igjen hyppige turer til Borgund hvor jeg tidligere 
hadde vært mange ganger. Etter hvert faset jeg meg ut av vannkraft 
og beholdt varmevirksomheten fram til jeg pensjonerte meg i 2010.

Sentrale personer ved feiringen 
av Borgund Kraftverks 25-års-
jubileum. F.v. Arnt Tallaksen 
Romundstad, Øivind Utne, Bjørn 
Dalan, Sven O. Ambjørnrud, 
Oddvar Olsen og Nils Bjørnebekk. 

Dårlig oppløsning
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I to omganger har Østfold Energi solgt unna driftseiendommer 
over hele fylket. I kjølvannet av omorganiseringer og samling av 
selskapets aktiviteter har behovet for lokaler gått ned, for til slutt 
å falle nesten bort. Med salget av hovedkontoret i Glengsgata 19 i 
2014 var hele porteføljen av driftseiendommer i Østfold realisert.

I forbindelse med sammenslutningen av 16 elverk til Østfold Ener-
giverk A/S omkring 1990, ble selskapet sittende med en rekke 
eiendommer spredt rundt om i Østfold. Virksomheten ble suk-

sessivt samlet ved seks regionsentre, og dermed kunne de øvrige 
byggene avhendes etter hvert som de ble fraflyttet.

SOLGTE UNNA I TO OMGANGER
De første salgene skjedde i perioden 1991–94 da en rekke drifts-
eiendommer ble annonsert og avhendet én etter én. Bygningene 
hadde stort sett en gunstig plassering i lokalmiljøet, og det var 
betydelig interesse for å overta dem. Leder av byggforvaltning, 
Terje Aas, hadde oppgaven med å selge de tidligere elverksbyggene. 

Blant eiendommene som ble avhendet i den første runden, var 
administrasjonsbygg, lager og garasje etter Tune E-verk, admini-
strasjonsbygget etter elverket i Varteig, fire eiendommer etter Skje-
berg Elverk og det nokså moderne elverksanlegget i Spydeberg. 
Samlet salgssum for de nevnte var omkring 5,5 millioner kroner.

Noe senere fulgte flere salg, blant andre Marker Elverks eien-
dom på Ørje og Sarpsborg Elverks tidligere administrasjonsbygg 
i Astrids gate. Etter at Fellesbygg Indre sto klart på Sekkelsten i 
1999, ble også de tidligere elverksbyggene i Askim og Mysen solgt.

 
REGIONSENTRENE SELGES
Den andre store salgsbølgen fant sted på slutten av 2000-tallet. 
Datterselskapene var overtatt av Fortum som etter hvert samlet 
hele virksomheten på Grålum. Fortum sa opp leieavtalene, og store 
arealer ble ledige. Regionsentrene i Askim, Halden, Moss, Onsøy 

Omfattende eiendomssalg
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og Sarpsborg ble forsøkt utleid i størst mulig utstrekning før salgs-
prosessen startet. Bygningsmassen med store kontor arealer, verk-
steder, garasjer og lager omfattet ca. 30 000 kvadratmeter. Nå var 
Roger Prang eiendomsansvarlig, og salgene ble gjennomført i peri-
oden 2005–09. 

I 2005 ble administrasjonsbygg og tomteareal i Onsøy avhen-
det, og i 2006 tok nye eiere over elverkseiendommen i Halden. Det 
store, påkostede elverksbygget i Moss ble overtatt av Skolt Eien-
dom i 2007, og samme år ble Fellesbygg Indre i Askim solgt. Byg-
get var tatt i bruk i 1999 som et ledd i samlingen av Askim- og 
Eidsberg-regionen. Region Sarpsborgs anlegg på Kampenes fikk 
ny eier i 2009 som det siste av regionsentrene. Totalt innbrakte 
salgene omkring 130 millioner kroner.

Den siste eiendomsoverdragelsen fant sted i 2014 da Glengsgata 
19 ble solgt. Eiendommen ble senere renovert og leid ut til Syke-
huset Østfold. Østfold Energi flyttet inn i nye lokaler i Kalnes veien 
5 i november 2015.

Fellesbygg Indre ble innviet 
i 1999 og gjorde det mulig 
å samle virksomheten i 
Indre Østfold. Det ble solgt 
i 2009.
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MANGE ANSATTE I EIENDOMSFORVALTNING
Ved de seks regionsentrene og hovedkontoret sørget en stab av 
vaktmestre, kantinemedarbeidere og renholdere for at alt var på 
stell. Disse var tilknyttet selskapets eiendomsforvaltning. Det var 
mye som skulle tas vare på, og Fortum leide til å begynne med 
tjen  ester av Østfold Energi. Utleiearealet krympet år for år, og det 
ble behov for færre ansatte. 

Fra 2011 hadde Østfold Energi serviceansatte bare ved hoved-
kontoret i Sarpsborg. De øvrige hadde gradvis gått over i annen 
virksomhet. Ved salget av hovedkontoret i 2014 og flyttingen til 
Grålum året etter, forsvant de siste serviceansatte ettersom hus-
eieren Kalnes Eiendom AS leverer disse tjenestene.

Hovedkontoret i Glengsgata 
19 ble avhendet i 2014.
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«Tenk om staten tok huset ditt!»
Dette var tittelen på en brosjyre Energibedriftenes Landsforening 
(EBL) utga i forbindelse med den såkalte «hjemfallssaken». Nor-
ske kommuner sto i fare for å miste verdier for titalls milliarder 
kroner hvis regjeringen etterkom ESAs krav om å endre konse-
sjonsloven. Østfold Energi engasjerte seg aktivt i arbeidet med å 
ivareta kraftverkseiernes interesser.

De norske konsesjonslovene har alltid hatt som mål å sikre 
nasjonal kontroll over vannfallressursene. Hjemfallsretten 
var det viktigste elementet i denne sammenheng, og den 

innebar at konsesjonsgitte vannkraftverk skulle tilfalle stat en 
vederlagsfritt etter 60 år. Statlige, fylkeskommunale og kom-
munale selskaper fikk imidlertid evigvarende konsesjoner på 
kraftproduksjon. 

KOMMUNENE KUNNE TAPE MYE
EFTAs kontrollorgan ESA begynte å interessere seg for den nor-
ske hjemfallsregelen ettersom EUs konkurranserett forbyr diskri-
minering av ulike grupper i næringslivet. Her dreide det seg om 
forskjellsbehandling mellom private og offentlige aktører.

Hjemfallssaken kom til å oppta norsk kraftforsyning, nor-
ske myndigheter og kommuner over hele landet i atskillige år. 
Diskusjonen kom i stor grad til å dreie seg om forvaltning av 
«arvesølvet». Norske kommuner har gjennom alle tider hatt en 
dominerende rolle i norsk kraftforsyning. Nå fryktet de at regjer-
ing og storting ville gjøre knefall for ESA og ta fra dem hevd-
vunne rettigheter. Saken ble reist i 2001 og fikk sin avslutning 
i 2007.

Engasjerte seg sterkt 
under «hjemfallssaken»
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ØSTFOLD ENERGI PÅ BARRIKADENE
Østfold Energi var et av selskapene som engasjerte seg aktivt i 
arbeidet med å påvirke norske myndigheter til å velge «riktig» 
løsning. Gjennom deltakelse i fagkomiteer i Energibedriftenes 
Landsforening ble det drevet et omfattende påvirkningsarbeid 
overfor ordførere og rådmenn, stortingsrepresentanter, embets-
verk og regjeringsmedlemmer. «Hver eneste stein ble snudd», som 
det heter.

Tre fra Østfold Energi-ledelsen – produksjonsdirektør Øivind 
Utne, strategidirektør Tommy Fredriksen og informasjonssjef 
Roger Prang – besøkte ESA i Brussel i 2006 og fikk en innføring 
i sakskomplekset fra norske Henrik Bull som arbeidet spesielt 
med hjemfallssaken. Noe hint om utfallet var det ikke mulig å få. 

Energibedriftenes 
Landsforening (EBL) 

utarbeidet brosjyren «Tenk 
om staten tok huset ditt!» 

for å vise konsekvensene av 
å fjerne hjemfallsretten.
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Bull var i 2007 en av dommerne i EFTA-domstolen som dømte 
Norges hjemfallsordning ulovlig etter EØS-avtalen.

STO OPP FOR NASJONAL KONTROLL
Mens Bondevik-regjeringen i 2005 var innstilt på å gi etter for 
ESAs press, ville den rød-grønne Stoltenberg-regjeringen noe annet. 
Den valgte i 2006 å ta kampen opp mot ESA for å sikre nasjonal 
kontroll med vannkraftressursene. ESA innklaget følgelig Norge 
for EFTA-domstolen, og kjennelsen fra denne forelå i 2007: Den 
norske modellen var ulovlig og måtte endres. Alle forventet enten 
evig eierskap også for private, som industrien i Norge ønsket, 
eller hjemfall også for offentlige kraftverk, noe Energibedriftenes 
Landsforening kjempet mot. 

Så fantes det en tredje løsning ingen hadde tenkt på. Olje- og 
energiminister Odd Roger Enoksen bekjentgjorde kort etter at 
Norge ville innføre den såkalte «konsolideringsmodellen». Den 
nye loven innebar at private kraftverk med konsesjon etter indu-
strikonsesjonsloven hjemfaller til staten ved utløpet av konsesjons-
perioden som før. Ny konsesjon kan bare gis til offentlige. Eierskap 
til større kraftverk er dermed forbeholdt offentlige selskaper, mens 
grunneiere og private fortsatt kan bygge ut småkraftverk under 
konsesjonsgrensen på 4 000 naturhestekrefter.

GENIAL LØSNING FRA DEPARTEMENTET
Lovendringene kom privat eierskap i møte ved å videreføre ord-
ningen med at private kan eie inntil en tredel i kraftselskaper, med 
en liten innstramming. Det offentlige eierskapet i selskaper som 
eier vannfall, skal være på minst to tredeler. De private mistet der-
med minoritetsvernet etter aksjeloven, og slikt vern kan heller ikke 
avtales i en aksjonæravtale.

Det bemerkelsesverdige var at den valgte løsning aldri var en 
del av debatten, men ble klekket ut dypt inne i det dyktige byrå-
kratiet. I fotball ville vi ha kalt det «et vakkert kontringsmål».
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Varme var et aktuelt tema allerede ved etableringen av Østfold 
Energiverk i 1988. Valget av Østfold Energiverk som navn under-
streker dette. I dag er varme ett av tre bein selskapet står på. Etter 
mange krevende år går varmevirksomheten nå med overskudd.

En større offentlig utredning fra slutten av 1970-tallet, NOU 
1979:33, som omhandlet lokal energiplanlegging, endret synet 
på hva kraftselskapene skulle være. Man la et totalt ener-

gisystemsyn til grunn, og lokalt produsert varme ble tillagt større 
betydning i energioppdekningen. I våre naboland var dette gjort 
langt tidligere, men Norge hadde i alle år hatt en unik tilgang på 
vannkraft.

VARMEPLAN FOR ØSTFOLD
I 1985 utarbeidet Østfold Kraftforsyning med bistand fra Østlands-
konsult en varmeplan for Østfold. I denne kartla man hele fylket 
for å identifisere fjernvarmeprosjekter basert på lokale energi-
ressurser. Varmeplanen ble en slags hovedplan for fjernvarme-
utbyggingen i Østfold. 

I første omgang initierte planen en rekke utredninger av lokale 
prosjekter. Østfold Energi vurderte alt fra flisfyrt fjernvarme på 
Ørje til storskala utnyttelse av varme fra Borregaard og Hafslund 
smelteverk. I dag er det for eksempel spillvarme fra Borregaard 
som ved bruk av industrielle varmepumper varmer opp mange av 
bygningene i Sarpsborg sentrum og holder torget fritt for is.

STIFTET ØSTFOLD ENERGI VARME
I 2000 skjedde det mye. Østfold Energi Varme AS ble etablert 
med Sydkraft som medeier. Sydkraft var fra 1. januar dette året 
blitt minoritetseier i Østfold Energi Nett AS og Østfold Energi 

Varmevirksomheten gir 
kortreist energi til Østfold

Motstående side:
Kenneth Klausen kontrol-
lerer at forbrenningen ved 
Torpum varmesentral går 
som den skal.
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Kraftsalg AS. Det var store forventninger til varmesamarbeidet 
med Sydkraft, men disse ble ikke oppfylt. Mulighetene i Østfold 
var for små til å interessere Sydkraft noe større. I 2003 kjøpte Øst-
fold Energi Sydkrafts andel på 49 prosent i Østfold Energi Varme.

Østfold Energi inngikk i 2002 en avtale med Energos om byg-
ging av et energigjenvinningsanlegg for 75 000 tonn avfall på 
Borre gaard. Dette anleggets historie er viet en egen omtale.

PIONERANLEGG I RAKKESTAD
Rakkestad var utredet som fjernvarmeområde på 1990-tallet. 
I 2005 satte Østfold Energi i drift et energigjenvinningsanlegg i 
liten skala for 10 000 tonn avfall pr. år. Anlegget ble utviklet i sam-
arbeid med den danske leverandøren Weiss med utgangspunkt i 
flisfyringsteknologi. Det var første gang det ble bygd et så lite ener-
gigjenvinningsanlegg som møtte alle miljøkrav. 

Weiss hadde ambisjoner om å selge teknologien over hele Europa, 
og Østfold Energi fikk en royaltyavtale med Weiss. Rakkestad-
anlegget skulle være et utstillingsvindu for teknologien. Varmen fra 
anlegget ble fra starten levert som damp til industribedriftene Sen-
tralvaskeriet for Østlandet, Nortura (tidl. Prior) og Idun.

Gårdeier Bjørn Klavestad 
t.h. og urmaker Morten 
Karlsøen i Torget 5 var 

de første kundene for Bio 
Varme Sarpsborg.
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Varmesjef Johnny Pedersen 
t.v. og Jan Bastøe, som døde 
i 2016, er fornøyd med at 
fjernvarmeutbyggingen i 
Rakkestad går etter planen.

Erik Hyllestad har god 
oversikt i kontrollrommet 
ved Rakkestad-anlegget.
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I perioden 2006–09 arbeidet Østfold Energi aktivt med andre 
avfallsforbrenningsprosjekter, også utenfor Østfold og til dels med 
annen teknologi enn Weiss’. Blant annet deltok man i planleggin-
gen av et anlegg på Karmøy og et i Stokmarknes i Vesterålen. Det 
lyktes ikke å realisere disse prosjektene, og fra 2009 ble varme-
strategien konsentrert om Østfold.

Mange interessenter har besøkt Østfold Energis Weiss-anlegg 
i Rakkestad. Teknologien er imidlertid bare benyttet i ett anlegg 
utenfor Østfold, energigjenvinningsanlegget i Tromsø som ble satt 
i drift i 2017. I 2018 gikk Weiss konkurs, men teknologien vide-
reføres av et nytt selskap.

FJERNVARMEN FERDIG UTBYGD
Østfold Energis første fjernvarmeanlegg som baserte seg på varmt 
vann til oppvarming av bygninger, var et flisfyrt anlegg som i 

Pål Sandnes t.v., Johnny 
Pedersen og Elisabeth 
Gabrielsen konstaterer at det 
første flislasset er levert til 
Torpum varmesentral.
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2009 ble satt i drift ved Halden fengsel. Deretter fulgte fjern-
varme på Mjørud industriområde i Rakkestad 2010 med restavfall 
som energi kilde. Dette året startet varmeleveransene til Sarpsborg 
sentrum basert på gjenvinning av spillvarme fra Borregaard ved 
hjelp av varmepumper. I 2011 ble et 
anlegg som leverer varme og kjøl ing 
til INSPIRIA Science Center på Grå-
lum ved hjelp av luft-vann varme -
pumper, satt i drift.

I 2014 ble fjernvarmen i Rakke-
stad videreført til sentrum. Dette året 
åpnet også energisentralen som for-
syner det nye Sykehuset Østfold på 
Kalnes med fjernvarme og -kjøling 
fra 100 energibrønner boret til 250 
meters dyp. Samme år ble det flis-
fyrte fjernvarme anlegget i Mysen 
sentrum satt i drift.

Med dette er hovedinvesteringene innen fjernvarme i Østfold 
gjennomført. Spydeberg, Askim og Halden har vært vurdert, men 
utbygging her er ikke vurdert som rentabel. Også i Fredrikstad 
og Moss leveres det fjernvarme; i Fredrikstad i regi av Fredrik-
stad Fjernvarme og i Moss av Statkraft Varme. Samlet leveranse 
i fylket er 150 GWh, som tilsvarer fem ganger Brekke kraftverk.

POSITIVE MILJØVIRKNINGER
Den samlede varmeleveransen fra Østfold Energi er omtrent 60 
GWh. Stadig kommer det til nye kunder, og man forventer en 
lever anse på 80 GWh i 2030. Miljømessig har fjernvarme satsingen 
vært en suksess. Anleggene bruker moderne teknologi og fored-
ler lokal energi som ellers hadde gått tapt, til varme og kjøling. 
Begrepet «kortreist energi» har et reelt innhold når man vurderer 
fjernvarmeanleggene.

Økonomisk sett har varmevirksomheten vært krevende. Ned-
skrivningen av forbrenningsanlegget på Borregaard medførte et 
betydelig tap, og resultatene år for år har vært svake. Økonomien 
har imidlertid gått i riktig retning, og i 2017 ga varmevirksomhet-
 en et kontantoverskudd på 20 millioner kroner og et driftsresultat 
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på ca. fire millioner kroner. Den bokførte verdien av varmeanleg-
gene er 285 millioner kroner.

STORE INVESTERINGER, LANGT PERSPEKTIV
Byggingen av varmeanleggene minner på mange måter om utbyg-
gingen av vannkraften. Det kreves svært store investeringer, men 
anleggene varer til gjengjeld i generasjoner framover. Fjernvarmen 
bidrar til større fleksibilitet i det nasjonale energisystemet. 

Og et ikke uvesentlig poeng: Kundene liker fjernvarme når de 
først får prøvd den.

Egil Erstad t.v. har vært 
en sentral person i Østfold 
Energis varmesatsing. 
Her besøker han Kalnes 
energisentral sammen med 
markedsansvarlig Cato 
André Strand.
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Flere norske kraftselskaper begynte i årene omkring 2000 å enga-
sjere seg i varmeprosjekter. Varme var «i tiden», blant annet fordi 
myndighetene var bekymret over tilgangen på elektrisk kraft. 
Dette var bakgrunnen for at Østfold Energi ble medeier i Sarps-
borg Energigjenvinning.

Det var skapt en forventning om at selskaper som Østfold 
Energi, Akershus Energi, BKK, Eidsiva Energi og Skagerrak 
Energi skulle engasjere seg innenfor varmeområdet. Det 

gjorde de til gagns, og i løpet av få år ble det investert flere milli-
arder kroner i varmeprosjekter. 

HADDE ET GODT UTGANGSPUNKT
Å bygge et energigjenvinningsanlegg for restavfall på Borregaards 
område var i utgangspunktet en god idé. Borregaard Industries 
Ltd. er storforbruker av energi, og all energi fra det nye anlegget 
ble overført til bedriften som prosessdamp. Dermed kunne for-
bruk et av tung olje kuttes med nær 20 000 tonn, noe som ga redu-
serte utslipp av klimagasser. Også utslippene av svoveldioksid og 
sotpartikler gikk drastisk ned.

Et energigjenvinningsanlegg har to inntektskilder. Dels får man 
betalt for energien som leveres til kundene, dels må de som leverer 
avfall til anlegget, betale en avgift for sluttbehandlingen – en såkalt 
«gate fee». Avgiften da anlegget ble planlagt og bygd, lå omkring 
700 kroner pr. tonn. Forventningene var at «gate fee» ville øke til 
1 000–1 200 kroner, og prosjektet så lovende ut. 

Teknologiselskapet Energos i Stavanger hadde gjennom flere år 
utviklet en ny forbrenningsteknologi. Denne var basert på lettere 
og billigere anlegg enn de konvensjonelle «massebrennerne». Alt i 
alt kostet utviklingsarbeidene omkring en milliard kroner.  Energos’ 

Sarpsborg Energigjenvinning 
ble sviktet av markedet



230 | Østfold Energi 1988–2019

plan var å erobre verden med denne teknologien, og Sarpsborg-
anlegget var et av de første.

Opprinnelig var Energos og Østfold Energi like store eiere med 
50 prosent hver av det nye selskapet. I 2003 benyttet Østfold 
Energi seg av muligheten til å øke eierandelen til 95 prosent, mens 
Energos beholdt fem prosent. Investeringene i Sarpsborg beløp seg 
til ca. 170 millioner kroner.

ÅPNET AV STATSRÅDEN
Olje- og energiminister Einar Steensnæs kunne 24. mars 2003 
foreta den offisielle åpningen av Sarpsborg Energigjenvinning. 
Norske myndigheter hadde slått fast at reduksjon av avfall til 
deponi og økning av energiutnyttelse fra avfall som erstatter fos-
sile brensler, var god klimapolitikk. Statsråden var full av begeist-
ring over anlegget. 

– Ressursutnyttelse vil spille en enda større rolle i fremtiden, og 
det er nødvendig å legge om energibruken og energiproduksjonen 
vår. Da er det viktig at noen går foran og demonstrerer at nye løs-
ninger fungerer, sa Steensnæs blant annet.

Det nye anlegget hadde en god del innkjøringsproblemer. I årene 
som fulgte, ble det oppgradert og forbedret slik at det kunne hol-
des en jevn produksjon med færrest mulig avbrudd. En kjempestor 
kvern som malte alt restavfallet og dermed sikret et mer homo-
gent brensel, løste mange av problemene.

Energos-selskapene gikk konkurs i 2004, og Østfold Energi 
kjøpte de resterende fem prosent av konkursboet. Sarpsborg 
Energi gjenvinning ble dermed et heleid datterselskap i Østfold 
Energi -konsernet. Personalet som hadde forestått driften av anleg-
get, hadde vært ansatt i Energos Plant Management AS. Sarpsborg 
Energigjenvinning overtok driften i egen regi, og de ansatte fikk 
ny arbeidsgiver.

ÅSLAUG HAGA BLE IMPONERT
Det ble bygd opp en kompetent driftsorganisasjon med varmesjef 
Johnny Pedersen og driftsleder Tom Johansen i spissen, og man 
klarte å drive anlegget med høy produksjon. 75 000 tonn avfall 
ble hvert år konvertert til ca. 185 GWh varmeenergi i form av pro-
duksjonsdamp til Borre gaard Industries Ltd.
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Fornøyde deltakere under 
åpningen av Sarpsborg 
Energi gjenvinning. T.v. olje- 
og energiminister Einar 
Steensnæs sammen med 
Svein Christoffersen, styre-
medlem i Østfold Energi.

Sarpsborg Energigjenvinning 
var en stor energifabrikk 
som konverterte hushold-
ningsavfall til prosessdamp 
til Borregaard Industries.
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Sarpsborg Energigjenvinning fikk jevnlig besøk av politikere, 
myndigheter og energiselskaper som ville ta anlegget og prosessene 
nærmere i øyesyn. 28. mars 2006 besøkte kommunal- og region-
alminister Åslaug Haga energigjenvinningsanlegget i Sarpsborg. 
Statsråden var tydelig imponert og tok seg god tid. Hun lyttet 
interessert til budskapet om at det var behov for større forutsig-
barhet hvis flere slike anlegg skulle bli bygd i Norge.

FEILBEREGNET AVFALLSMARKEDET
Fall i prisene for behandling av avfall førte til betydelig lavere 
inntekter enn forutsatt ved investeringsbeslutningen. Ikke minst 
hadde virkningen av et felles norsk-svensk marked for avfallshånd-
tering vært undervurdert. Rammebetingelsene i Sverige gjorde at 

Den store krana mater 
husholdningsavfall inn 
i forbrenningsovnen. 
I forgrunnen driftsleder 
Tom Johansen.
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svenske anlegg vant norske anbud 
for avfallsbehandling ved å tilby en 
lav pris, til tross for lang transport 
av avfallet. Høyere svenske energi-
priser var forklaringen på denne 
ubalansen.

Østfold Energi og øvrige eiere av 
norske avfallsforbrenningsanlegg tok 
en rekke initiativ overfor Miljøvern-
departementet og ulike myndigheter 
for å skaffe anleggene bedre ramme-
vilkår. Også Bellona engasjerte seg 
på selskapenes side. Miljøorganisa-
sjonen påpekte at det ikke fantes alternativer til avfallsforbrenning 
når det om noen år ville bli forbudt å deponere avfall. Langveis 
transport av avfall over landegrensene ble betegnet som «hode-
løs miljøpolitikk».

Sluttbehandlingsavgiften på avfallsforbrenning ble fjernet i 
Norge fra 1. oktober 2010. Dette var begrunnet med at Sverige fjer-
net sin avgift, og at den norske avgiften ville skape konkurranse-
vridninger i det norsk-svenske markedet for brennbart avfall. Men 
endringen kom for sent. Det felles norsk-svenske markedet hadde 
etablert seg, og avfallseksporten til Sverige fortsatte. Det med-
førte at «gate fee», og dermed inntektene fra avfallsbehandlingen 
ved Sarpsborg Energigjenvinning, gikk ned med svake resultater 
som følge.

BORREGAARD OVERTOK ANLEGGET
Da en ny tiårsavtale for energileveranser fra 2013 skulle inngås med 
Borregaard, klarte man ikke å komme fram til enighet. Borre gaard 
var ikke villig til å betale en forsvarlig pris for dampen fra Sarps-
borg Energigjenvinning. Anlegget ble derfor overdratt til Borregaard 
uten vederlag slik avtalen mellom partene innebar. Driftspersonal et 
skift et arbeidsgiver nok en gang og ble nå Borregaard-ansatte.

Sarpsborganlegget ble nedskrevet i to omganger i Østfold 
 Energis regnskaper. Først med 40 millioner kroner i 2004 og ende-
lig med 80 millioner kroner i 2011.

Espen Røijem t.v. og 
Gunnar Johansen utfører 
rensing av innløpet på 
kjelen ved Sarpsborg 
Energigjenvinning.
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Da Østfold Energi våren 2001 vedtok å engasjere seg innen vindkraft, 
var det flere som tvilte. I forhold til store vannkraftanlegg ville de fem 
vindturbinene på Mehuken i Sogn og Fjordane bare bidra med en liten 
skjerv. Men styret sa «ja» til å bli med, og vindsatsingen har vist seg 
bærekraftig både miljømessig og økonomisk.

Vindkraft i motvind ble 
snudd til en suksess
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I 2000 tikket det inn en telefaks hos Østfold Energi Produksjon. 
Den kjente energimannen Per Løken, tidligere professor ved 
NTH og stifter av kraftsalgsselskapet Norgeskraft AS, lurte på 

om Østfold Energi var rede til å satse på vindkraft. I Glengsgata 
19 ble det mye om og men omkring en slik investering, som for 
Østfold Energis del skulle beløpe seg til 13 millioner kroner.

STARTET KVALHEIM KRAFT AS
Den andre deltakeren i Mehuken-prosjektet var Buskerud Fyl-
keskraft som senere ble omdøpt til Vardar AS. Sammen dannet 

Det er dimensjoner over 
vindturbinene på Mehuken.
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de to selskapene Kvalheim Kraft AS. Installasjonen omfattet fem 
turbin er, hver på 850 kW, noe som gjorde vindparken til Norges 
største. Det sier litt om hvor jomfruelig utnyttelsen av vinden var 
i Norge. Driften av anlegget ble ledet av Vardar basert på en ser-
viceavtale med Vestas og lokalt innleid personell. 

Takket være statlig investeringstilskudd kombinert med drifts-
støtte gikk driften i pluss. Likevel var hovedmotivasjonen for 
investeringen nysgjerrighet. De to vannkraftselskapene lurte på 
om vindkraft kunne bli noe også i Norge og brukte Mehuken- 
prosjektet som inngangsbillett og læringsarena. Lærekurven var 
bratt, og driften av de fem turbinene skapte mange problemer de 
første årene.

UTVIDET MED MEHUKEN II
I 2008 fikk Kvalheim Kraft konsesjon for en utvidelse av vindpark-
 en, og i 2009 sto Mehuken II klar med åtte 2,3 MW turbiner levert 
av tyske Enercon. Prosjektet mottok 93 millioner kroner i invester-
ingsstøtte etter den daværende støtteordningen for vindkraft. Noen 
år senere, i 2015, ble de opprinnelige Vestas-turbinene fra  Mehuken 
I erstattet med tre Enercon-turbiner. Dette var for øvrig Norges før-
ste «repowering»-prosjekt der gamle turbiner ble erstattet med nye 
og mer effektive. De gamle turbinene ble solgt til Europa og har tro-
lig mange år foran seg på et sted med roligere vindforhold.

I 2019 framstår pionerprosjektet Mehuken med 11 moderne og 
robuste vindturbiner og leverer omkring 75 GWh kraft til sam-
funnet og gode økonomiske resultater til eierne. 

ZEPHYR AS OVERTAR FØRINGEN
De to siste utbyggingene på Mehuken ble ledet av utviklingssel-
skapet Zephyr AS, stiftet i 2006 av Vardar, Østfold Energi og den 
danske energigiganten DONG. Det skulle vise seg å være et heldig 
valg. Zephyr har med sin dyktige sjef, Olav Rommetveit, utviklet 
et sterkt vindkraftmiljø. Selskapet har stått i spissen for Mehuken 
II og III og storprosjektene Midtfjellet, Tellenes og Guleslettene. 

Østfold Energi eide i 2011 33,3 prosent av vindparken Midt-
fjellet på Stord etter kjøpet av aksjer fra danske DONG. Lave 
kraftpriser nødvendiggjorde i 2015 en refinansiering framtvunget 
av banken. Østfold Energi måtte ta en betydelig nedskriving på 

Tok over da 
Statoil ga opp

Zephyr kjøpte i 2010 Tellenes 
fra Statoil som hadde gitt opp 
prosjektet. Olav Rommetveit 
hadde tro på at området kunne 
utvikles til noe interessant. 

Tellenes ble vendepunktet i 
Østfold Energis vindsatsing og 
fikk stor offentlig oppmerksom-
het. Ikke bare fordi BlackRock 
kom inn som eier, men også 
fordi all kraft ble solgt til 
Google. 

Med en eierpost på 50 
prosent i Zephyr AS er Østfold 
Energi med og spiller en rolle i 
den internasjonale eliten innen 
vindkraft.
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Midtfjellet, og en ny finansiell eier kom inn. Midtfjellet er nå fullt 
utbygd med 150 MW og framstår som et flott vindkraft anlegg. 
DONG solgte seg ut av Zephyr i 2014 for bare å satse på vind-
kraft til havs. De fallende kraftprisene gjorde at Vardar og Østfold 
Energi ikke hadde kapital til å investere i ytterligere vindkraftverk, 
så Zephyr måtte gjøre en strategiendring som har vist seg vellyk-
ket. Nå utvikler selskapet vindkraftprosjekter, teknisk og kom-
mersielt, og selger dem til utenlandske kapitalforvaltere. Bak disse 
står pensjonskapital som finner det attraktivt å investere i forny-
bar energi i Norge. 

FRA OPPOVERBAKKE TIL SUKSESS
Østfold Energis vindkraftengasjement viste røde tall fram til juni 
2016. Da Zephyr klarte å selge vindparken Tellenes og senere 
Guleslettene til BlackRock, som er verdens største kapitalforvalt er, 

Montasje av rotor på 
Mehuken II i 2009.
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snudde alt seg. Kraften fra Guleslettene skal gå til aluminiums-
giganten Alcoas norske fabrikker. Samlet er Østfold Energi godt 
på plus siden og har interessante vekstmuligheter både i Norge 
og utenlands. De økonomiske resultatene for Kvalheim Kraft og 
Midtfjellet Vindkraft er også gode.

Utviklingen av vindkraft i Østfold Energi har ikke vært «plain 
sailing». Den har tatt lang tid med både opp- og nedturer, og den 
har krevd tålmodighet og utholdenhet. Kvalheim Kraft og Midt-
fjellet Vindkraft har vært gode læringsarenaer for vindkraftmil-
jøet i Zephyr, og samarbeidet med Vardar, DONG og Glitre har 
fungert usedvanlig godt. 

Den rivende teknologiutviklingen i vindkraftbransjen og stor 
interesse for vindkraft blant internasjonale investorer har hjulpet 
ekstra til. Gledelig er det også at Zephyrs suksess har vært drevet 
fram av østfoldinger både i styret og den administrative ledelsen. 

Utbyggingen av Midtfjellet 
ble krevende, men vind-
parken gir i dag gode 
resultater. Østfold Energi 
solgte seg ut av Midtfjellet 
våren 2019.
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Fra en nokså tilfeldig start har vindkraftsatsingen til Østfold 
Energi utviklet seg til en suksesshistorie. En telefaks i 1999 om 
deltakelse i en vindpark på Vågsøy i Sogn og Fjordane skapte nys-
gjerrighet, og i dag utgjør vindkraften ett av selskapets tre bein. 
Det skyldes ikke minst Olav Rommetveits nese for gode prosjekt er 
og evne til å omgås mennesker.

O lav Rommetveit er virkelig «en stormvind» og passer godt 
som vindkraftambassadør. Han fyller en møtesal med entu-
siasme og framtidstro, egenskaper han har hatt god nytte 

av under sine mange turer til Vestlandet og Nord-Norge. Empati 
og evnen til å lytte har gitt ham og selskapene han har arbeidet 
for, fortrinn i forhold til konkurrentene.

FRA VERDENSKONSERNET GE
Han hadde hatt hele verden som arbeidsfelt og jobbet for det 
enorme energikonsernet GE, General Electric. I sju måneder 
bodde han i Kina med familien og kunne ha dratt videre til nye 
utfordringer. Men så fikk Olav Rommetveit et jobbtilbud som 
trigget hans sans for bærekraftige energiløsninger. Ettersom han 
er fra Fredrikstad, fikk han også muligheten til å flytte tilbake 
til hjemfylket. 

Østfold Energi hadde fra 2001 deltatt i utbyggingen av vindpark-
 en Mehuken sammen med Buskerud Fylkeskraft, senere Vardar AS. 
I 2005 ville selskapet satse helhjertet på vind, og det ble lyst ut en 
stilling som leder for det nye virksomhetsområdet. Pål Sandnes, 
som da var produksjonsdirektør i Østfold Energi, ansatte Olav 
Rommetveit og ga ham nokså frie tøyler. Søknaden om konse-
sjon for bygging av Mehuken II var sendt NVE, så det var nok av 
utfordringer. 

Olav Rommetveit løftet 
vindkraft til nye høyder

Motstående side:
Olav Rommetveit tok en 
selfie fra en av turbinene 
i Tellenes vindpark i 
Rogaland.
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PÅ LETING ETTER «GULL»
Vi må forestille oss dem som utviklet norsk vindkraft, som gullgrav-
ere. Hvor finner vi «vindgullet», og klarer vi å sikre oss retten til 
å utnytte ressursene? Med mangelfulle kart saumfarte pionerene 
Vestlandet og etter hvert resten av norskekysten på leting etter de 
beste vindressursene. «Best» innebærer i denne sammenheng at 
lokasjon en har en bra atkomst, det må være god nettkapasitet i 
området, og så skal det blåse hunder og katter!

Olav Rommetveit skaffet seg i første omgang et atlas over 
Vestlandet, og etter hvert ble underlaget forbedret med vindatlas. 
Sammen med kollegene registrerte han 50 lokasjoner som kunne 
være aktuelle, hvorav ti ble ansett for å være svært interessante.

– Da var det så å si å ta beina fatt. Vi besøkte en rekke lokalom-
råder, snakket med grunneiere og politikere, satte opp vindmaster 
og skaffet oss et best mulig grunnlag for å komme videre. På denne 
tiden var det mange som løp rundt for å finne gode vindlokasjoner, 
så det var et jag etter å være først i løypa. 

Tre fornøyde Zephyr-
representanter etter åpningen 
av Mehuken II. Fra venstre 
Johnny Hansen, Kristin 
Ankile og Olav Rommetveit.
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MEHUKEN SOM UTSTILLINGSVINDU
I møter med kommunepolitikere, rådmenn og grunneiere nytter det 
ikke å komme som verdensmester og fortelle hvor skapet skal stå. 
Utbyggerne fra Østfold Energi og Vardar møtte folk på deres hjem-
mebane, fortalte om Mehuken I, Norges største vindpark da den 
sto ferdig i 2001. Og enda bedre: Mehuken-utbyggingen var gjen-
nomført uten konflikter av noe slag med lokalmiljøet som heiagjeng. 

– Det har mange ganger vært tøft å stå i folkemøter hvor enkelte 
har kommet med sterke påstander. Den viktigste jobben har da 
vært å informere og forene. Det er vanskelig å lykkes i lokalmil-
jøer med stor splid om vindkraftutbygging. Heldigvis hjelper det 
å gi saklig informasjon og ta hensyn til andres meninger.

Olav Rommetveits filosofi om vindkraftutbygging er at utbyg-
ger låner vinden i 25 år. Når den tiden er gått, kan enten utstyret 
fornyes, eller turbinene demonteres og naturen tilbakeføres til sin 
opprinnelige stand. Verden trenger de norske vindressursene, og 
lokalsamfunnene drar stor nytte av at prosjektene blir gjennomført.

BAKE EN STØRST MULIG KAKE
– Hva blir typisk igjen til en vindkraftkommune og en grunneier 
som sier ja til at ressursene bygges ut?

– Kommunene mottar eiendomsskatt som utgjør inntil sju pro-
mille av investeringskostnaden. Når det bygges ut for flere hundre 
millioner kroner, blir dette et bra tilskudd for mange kommuner. 
Grunneierne mottar i gjennomsnitt 100 000 kroner pr. vindturbin 
pr. år. I tillegg får de gjerne et engangsbeløp pr. megawatt instal-
lert effekt. Summen blir såpass stor at en grunneier får et betyde-
lig tilskudd som kanskje gjør at han kan drive eiendommen videre. 
Bosettingen i lokalområdene kan derved opprettholdes.

Olav Rommetveit er opptatt av at andelen av verdiskapingen 
som tilfaller lokalmiljøet, må være tilstrekkelig stor: – Målet må 
være å bake en størst mulig kake slik at det blir passe store kake-
stykker til alle, sier han.

TELLENES OG GULESLETTENE
Opprinnelig var Olav Rommetveit ansatt i Østfold Energi og utleid 
til vindkraftselskapet Zephyr AS hvor Østfold Energi, Vardar og 
danske DONG eide en tredjedel av aksjene hver. Fra 2017 ble 
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han «Zephyr-mann» fullt og helt, 
men har beholdt kontorfellesskapet 
med Østfold Energi i Kalnesveien 5 
i Sarpsborg.

Selv om han er beskjeden, må han 
innrømme at Zephyr AS i dag fram-
står som en suksess. Salget av vind-
parken Tellenes til den amerikanske 
forvalteren BlackRock innbrakte 
et tresifret antall millioner kroner. 
Kraften fra Tellenes har Google 
kjøpt til sine datasentre i Europa. 
Zephyr kunne dermed kvittere ut all 
gjeld, betale utbytte til eierselskap-

ene og sitte igjen med penger på bok til utvikling av nye prosjek-
ter. Tellenes var med sine 50 turbiner og 168 MW installert effekt 
Norges største vindpark.

Nå er Olav Rommetveit opptatt av ferdigstillelsen av vindpark-
 en Guleslettene. Også dette prosjektet har BlackRock kjøpt, og 
her har metallprodusenten Alcoa Norge sikret seg kraften for en 
15-årsperiode til sine norske verk. Også her kan salgssummen 
komme opp i et tresifret antall millioner kroner. 

Utbyggingskostnadene for de to prosjektene kommer samlet 
opp i omkring fire milliarder kroner, og turbinene vil til sammen 
produsere 1,3 TWh, eller 1,3 milliarder kilowattimer. Tar vi med 
 Mehuken II og Midtfjellet, er det til sammen bygd ut 1,7 TWh. 
Det er i samme størrelsesorden som Østfold Energis vannkraft-
produksjon i et normalår.

– ET ØSTFOLD-EVENTYR
Olav Rommetveit hviler ikke på laurbærene. Han tenkte opp-
rinnelig at han skulle få roligere dager da han begynte i Østfold 
Energi for å jobbe med vindkraft, men slik ble det ikke. Det fin-
nes knapt en lokalflyplass langs norskekysten hvor han ikke har 
sittet og ventet. Men han er lykkelig over å få jobbe med vind, en 
uuttømmelig naturressurs.

– Jeg er stolt over å ha fått være med på Zephyr-eventyret, og at 
et Østfold-basert selskap har kunnet få til det vi har klart. I peri-

Fornyingsminister Heidi 
Grande Røys tok i 2009 
det første spadestikket for 
vindparken Mehuken II. 
Her sammen med Olav 
Rommetveit.
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oder så det vanskelig ut, men salget av Tellenes vindpark forand-
ret alt. Nå ser vi framover, og det er mange muligheter, sier Olav 
Rommetveit som ser Zephyr som en internasjonal vindkraft aktør 
i årene som kommer.

At det har gått bra, tilskriver han også Zephyrs engasjerte og 
dyktige medarbeidere og styre med Tommy Fredriksen i spissen. 
Styret har støttet opp om virksomheten og gitt rom for å gripe 
mulighetene som har dukket opp. Innen vindkraft kan det ta lang 
tid å komme i mål: De første kontaktene vedrørende Guleslettene 
vindpark, som skal stå ferdig i 2020, ble tatt i april 2007. Da er 
det viktig å ha stayerevne.

Hans egen rolle i selskapet blir etter hvert en annen. Antallet 
ansatte i Zephyr øker jevnt og trutt, og de administrative opp-
gavene tar mer av hverdagen. Men å slutte «å lete etter gull» har 
han ikke tenkt. Det er en livsform og en lidenskap han vil holde 
liv i, om enn i en noe mindre skala.

Olav Rommetveit nyter 
internasjonal anerkjennelse 
for sitt arbeid innen norsk 
vindkraft. Her leder han 
åpningsseremonien for 
Tellenes vindpark i 2017.
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I 2009 kjøpte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Østfold 
Energi kraftverkene Siso og Lakshola i Sørfold kommune i Nord-
land av Elkem Energi Kraft. Kjøpesummen var 4,3 milliard er kroner. 
Ved siden av Borgund Kraftverk er dette den største invest eringen 
i Østfold Energis historie.

Bakgrunnen for salget av Elkems kraftverk var den såkalte 
«hjemfallssaken» som kulminerte med et nytt lovverk i 2007. 
Heretter ville kun offentlig eide selskaper få lov til å eie store 

kraftverk. Østfold Energis engasjement i hjemfallssaken er omtalt 
i et eget kapittel. 

NÆRMET SEG TIDEN FOR HJEMFALL
For Elkem, som hadde fått konsesjon for Siso i 1966, medførte 
den nye loven at kraftverket måtte leveres tilbake til staten uten 
vederlag i 2026. Lakshola, som var satt i drift i 1999, ville hjem-
falle i 2056. Men kraftverkene kunne selges til offentlige eiere 
som kunne legge inn evig eierskap i sine regneark. Offentlige 
eiere ville dermed få en annen og langt høyere verdi enn det pri-
vate kunne oppnå.

Da det ble kjent at Elkem-verkene kom for salg, var Østfold 
Energi raskt frampå. Interessen for hjemfallsverkene var nedfelt i 
selskapets strategi.

STORE SELSKAPER GIKK SAMMEN
Østfold ble med i en gruppe kalt Vikingkraft bestående av Eid-
siva, Lyse, Nord-Trøndelag og Østfold. Målet var hele Elkem-por-
teføljen. Da Lyse og Eidsiva trakk seg fra Vikingkraft, bestemte 
Nord-Trøndelag og Østfold å konsentrere seg om Siso og Laks-
hola med en årsproduksjon på omtrent én TWh. 

Kjøpet av Siso og Lakshola 
var en kjempeinvestering
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– Jeg husker jeg spurte Christian Stav, i dag konsernsjef i NTE, 
om vi skulle gå til toppen sammen, forteller Tommy Fredriksen. 
Slik ble det også.

Konkurransen om å kjøpe kraftverkene var hard, og til slutt 
sto kampen mellom NTE/Østfold Energi på den ene siden og en 
nordnorsk gruppering på den andre. Med i denne grupperingen 
var Nordkraft, Troms Kraft, Nord-Troms Kraftlag, Alta Kraftlag, 
Loustejok og Repvåg Kraftlag. Det var sterke følelser knyttet til 
at kraftverk ene kunne bli solgt ut av landsdelen.

EFFEKTIVT KRAFTVERK, HØY PRIS
Gjennom kjøpet av Siso og Lakshola fikk Østfold Energi eier-
skap til ca. 500 GWh vannkraftproduksjon av ypperste kvali-
tet. Siso-magasinet rommer nesten ett års produksjon. Kraftverket 
har ikke, som i Borgund, noe vassdrag nedstrøms å ta hensyn til. 
Drifts kostnadene er også meget lave. Det har antakelig Norges 
mest effektive kraftverksorganisasjon. 

Men prisen var historisk høy. Prognosene som lå til grunn, var 
fem års forwardpriser i kraftmarkedet og deretter en realpris på 
40 øre pr. kWh. Så falt kraftprisene sterkt en stund etter kjøpet av 

Vakre Faulvatnet er 
inntaks magasin for 
Lakshola kraftverk.
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Siso og Lakshola. Da hadde Østfold Energi og NTE vært forut-
seende nok til å inngå en historisk god sikringskontrakt for stør-
steparten av produksjonen fra Siso. Denne operasjonen er omtalt 
i en egen sak.

Kjøpet av Siso og Lakshola var helt i administrerende direk-
tør Rolf M. Gjermundsens og styreleder Egil Ullebøs ånd. Begge 
tenkte langsiktig og var innstilt på å strekke den økonomiske strik-
ken langt. Et nesten gjeldfritt Østfold Energi tok opp store lån for 
å finansiere kjøpet. I det lange løp vil det vise seg å være en lønn-
som investering. Det er kraftverk som i generasjoner vil produsere 
ren, fornybar energi med stor fleksibilitet.

Siso-ansatte i 2019. Fra 
venstre Roald Amundsen, 
Kari Luneng Post, André 

Westgård, Børre Mathisen, 
Ole Kristian Moen, Cecilie 

Risvoll Amundsen og 
Bjørn Ove Knutsen.
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Sikret kraftpris i grevens tid
Etter at Østfold Energi og NTE overtok Siso Energi AS 
i 2010, steg kraftprisene markant. De nye eierne leverte 
all kraftproduksjon i spotmarkedet og fikk en eventyrlig 
start på sitt eierskap. Samtidig innså både NTE og Øst-
fold Energi at dette var en risikofylt strategi.

Styret i Siso Energi startet derfor arbeidet med å inngå 
en langsiktig prissikringskontrakt. Tradisjonelle indu-
strikontrakter var det normale sikringsinstrumentet for 
norsk vannkraftproduksjon. Derfor ble det bestemt å 
sondere mulighetene for å utforme en annen type kraft-
kontrakt som kunne ha appell også til internasjonale 
interessenter.

«VIRTUELT KRAFTVERK» LØSNINGEN
Løsningen ble til i samarbeid med DNB Markets og innebar salg av en andel av et vir-
tuelt kraftverk. Kontrakten ble utformet slik at man solgte en andel av tilsiget til Siso 
kraftverk og ga tilsvarende andel tilgang til effekten i dette. Kjøper ville dermed få et 
virtuelt kraftverk hvor han kunne samle vann i et virtuelt magasin og anmelde kraft i 
markedet etter eget ønske. 

Uten særlig erfaring med denne type kontrakter i det norske kraftmarkedet var man 
i Østfold Energi svært spent da den ble presentert i Europa. Det skulle vise seg at sel-
skapet hadde truffet meget godt overfor det finansielle markedet. Interessen var stor, og 
prosessen endte med 11 bud fra store finansielle aktører i Europa og noen av de stør-
ste kraftselskapene. Etter en intens budrunde kom man i mai 2011 til enighet med kon-
traktsmotparten, et av de største kraftselskapene i Europa. 

STYRTE UNNA DRAMATISK PRISFALL 
Samme uke ble Osama bin Laden likvidert, og det hersket stor spenning om dette ville 
få konsekvenser for verdens energimarkeder. Det skjedde ikke noe den første uka, men 
den påfølgende startet prisfallet på både kull, olje og elektrisk kraft. Da satt allerede 
Østfold Energi og NTE med en 15 års sikringskontrakt. Kontrakten trådte i kraft 1. juli 
2011 og løper til 30. juni 2026. 

Det kraftige prisfallet i perioden 2011–18 medførte at kontrakten fikk svært stor verdi 
for Siso Energi. Den ga også selskapet muligheten til å refinansiere gjelden til eierne ved 
å låne 2,6 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet på egen balanse.

Morten Karlsen spilte en sentral 
rolle under arbeidet med pris-
sikringskontrakten.
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Tommy Fredriksen har arbeidet i Østfold Energi det meste av sin 
yrkesaktive karriere. Han har representert kontinuiteten innenfor 
den strategiske tenkningen og bidratt vesentlig ved utformingen 
av strategidokumenter og eierpolitiske plattformer. Østfold Energi 
har skiftet retning flere ganger i løpet av de 36 årene Fredriksen 
har jobbet i selskapet. 

Hans historie i Østfold Energi startet 1. september 1983 etter 
en kort og lærerik periode ved Borregaard. Han dro til inter-
vju hos Østfold Kraftforsyning i Kongens gate i Moss med 

sommerfugler i magen. Fredriksen var sivilingeniør fra NTH med 
varmetekniske fag, men ikke noen utpreget ingeniør av legning. 
Men jobben fikk han. 

LOKAL ENERGIPLANLEGGING
En av oppgavene den unge ingeniøren fikk, var å drive med lokal 
energiplanlegging. Målet var å bedre energibalansen i Østfold. 
Dette kunne blant annet gjøres ved å få inn flere elektrokjeler for 
tilfeldig kraft i industrien og ved å utarbeide en varmeplan for Øst-
fold. Varmeplanen fra 1985 har vært «mor» for all senere fjern-
varmeutbygging i fylket. 

– Vi interesserte oss også for naturgass, som på 1980-tallet ble 
ansett for å være svært miljøvennlig. I 1987 utarbeidet vi sammen 
med Hafslund en naturgassrapport for fylket. Det fantes med 
andre ord en rikholdig meny av teknologier innen energiproduk-
sjon. I tillegg var vi opptatt av energiøkonomisering. 

– Enøk var veldig i vinden på 1980-tallet?
– Ja, enøk-virksomheten var stor i Østfold Energi. Den skulle 
være et korrektiv til den etablerte kraftutbyggingsideologien. Per-

TOMMY FREDRIKSEN selskapets 
innsiktsfulle strategimann

– Vannkraften er vårt arve-
sølv, og det må vi forvalte 
med ansvar og omtanke, sier 
Tommy Fredriksen. 
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songalleriet hos oss var fargerikt: Audun Amundsen, enøk- og 
solpionér, Terje Olaussen, som i tillegg til stor fagkunnskap også 
hadde slående replikker, Ivar Frank Martinsen, en slugger med 
stor fagkunnskap, Terje Aas, bygningsingeniøren med innebygd 
IT-avdeling og sans for systematikk, samt en ung og idealistisk 
Egil Erstad.

– Fra tid til annen syntes antagelig direktør Sven O. Ambjørnrud 
og kontorsjef Øivind Utne at det hele ble vel fargerikt og ambisiøst.

NATURGASS TIL ØSTLANDET?
På slutten av 1980-tallet jobbet Tommy Fredriksen mye med natur-
gass til Østlandet, først som representant for Fylkeskraft Østlandet 
under ledelse av Per Løken. Det manglet ikke på ambisjoner med 
store prosjekter for stamrør for naturgass, gassdistribusjon og gass-
kraftverk. Noen gassavtale med Statoil var det ikke mulig å få til.

En ung Tommy Fredriksen 
med odelstingsproposisjonen 
for den nye energiloven. Den 
trådte i kraft 1. januar 1991.
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I 2003 fikk naturgassaktiviteten et nytt oppsving, og Østfold 
Energi etablerte Naturgass Øst AS sammen med Statoil med for-
mål å distribuere naturgass i Østfold. Heller ikke ved denne kors-
vei kunne planene om en gassrørledning til Østfold realiseres. 

Østfold Energi deltok også i et nytt gassrørprosjekt (Skanled), 
og sammen med Fortum og Skagerak Energi planla man et gass-
kraftverk på Slagentangen. «Naturgassepoken» i Tommy Fredrik-
sens karriere varte dermed fra 1987 til 2008. 

VINDKRAFT OG VARME
Fra 1999 ble Tommy Fredriksen en del av ledergruppen som 
utviklings sjef, fra 2001 som strategidirektør. Oppgavene var en 
blanding av eierprosesser, selskapsstrategi og konkrete prosjek-
ter. Han var også sterkt involvert i selskapets satsing på varme. 
Start en var deltak else i Energos-anlegget på Borregaard, men etter 
ti år måtte Østfold Energi gi opp dette og ta en stor regnskaps-
messig avskrivning. Hovedforklaringen er at man hadde undervur-
dert hvordan et  felles avfallsmarked med Sverige kunne redusere 
behandlingsinntektene på avfall. 

Sydkraft-avtalen fra 1999 
krevde et omfattende 
papirarbeid. På bildet 

flankeres høyesterettsadvokat 
Morten Fjærmeros av Per 

Romell fra Sydkraft t.v. og 
Tommy Fredriksen.
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Varmevirksomheten har utviklet seg med bygging av fjernvarme-
anlegg flere steder i Østfold. Etter lang tid viser den nå positive 
økonomiske tall. Østfold Energi leverer miljøvennlig varme til bl.a. 
Sarpsborg sentrum, Halden fengsel og Sykehuset Østfold på Kal-
nes. Hovedkilden her er grunnvannsbrønner hvor varmepump  er 
henter og deponerer varme. Teknisk avansert og miljøvennlig – 
«det grønne skiftet» i praksis.

Til gjengjeld har vindkraften blitt vellykket. Da Mehuken- 
prosjektet kom opp første gang i 2000, var det nok av skeptikere. 
Utbyggingene på Mehuken, etableringen av vindkraftselskapet 
Zephyr, kjøp og utbygging av Midtfjellet og Zephyrs suksess 
med Tellenes er viktige milepæler. Økonomisk var vindsatsing en 
i mange år vanskelig. Nå er Østfold Energi samlet sett over på 
den positive siden og deltar gjennom Zephyr i en ekspansiv 
vindkraftvirksomhet.

MÅ HEGNE OM «ARVESØLVET»
– Jeg har i flere perioder arbeidet med vannkraft, selve grunnfjel-
let i Østfold Energi. Når det gjelder vannkraft, er jeg en «arvesølv-
mann». Vi bør tenke oss nøye om når vi forvalter eierskapet til disse 
fantastiske anleggene som er sprengt inn i norske fjell. Foruten noen 
år som styremedlem i Norsk Grønnkraft er utvilsomt kjøpet av Siso 
og Lakshola fra Elkem høydepunktet innen vannkraft. Siso er et av 
Norges flotteste kraftverk med en årsproduksjon nær 1 TWh og et 
stort magasin. Det vil være en pengemaskin for eierne til evig tid.

Østfold Energi er eid av Østfold fylkeskommune og tretten Øst-
fold-kommuner. Mange ulike interesser skal forenes.  Nøkkelen har 
vært aksjonæravtalen, og at det har vært gjennomført gode pro-
sesser omkring eierstrategi og vanskelige eierspørsmål. Tommy 
Fredriksen har helt siden 1993 vært involvert i arbeidet med 
energi politiske plattformer, eierstrategier, eiermeldinger og spesi-
elle prosjekter, enten som prosjektleder eller sekretær, og har skrev-
 et det meste av teksten. 

– Jeg regner dette som min viktigste innsats i Østfold Energi. 
Dels fordi det har vært avgjørende for selskapet å ha en tillits-
plattform hos eierne å bygge virksomheten på, dels fordi det pas-
set godt med mitt ønske om å tenke helhet for selskapet, eierne og 
samfunnet, sier Tommy Fredriksen.
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Det var en gladnyhet for mange da Rygge sivile lufthavn (RSL) 
endelig kunne åpnes i 2007. Ryanair ble etter hvert flyplassens 
eneste kunde etter at flere selskaper hadde forsøkt seg og gitt 
opp. Da Stortinget vedtok flypassasjeravgiften i desember 2015, 
trakk Ryanair seg helt ut, og flyplassen ble nedlagt. Engasje-
ment et kostet Østfold Energi 106,7 millioner kroner.

Etablering av den sivile lufthavnen hadde vært et samtaleemne i 
flere år og ble et langt lerret å bleke. Høsten 1997 foreslo Øst-
fold Industrioffensiv og Næringslivets Hovedorganisasjon at det 
burde komme i gang sivil rutetrafikk fra Rygge flystasjon, først og 
fremst for å dekke næringslivets behov for rask og effektiv per-
sontransport. Samtidig skulle østfoldinger i sin alminnelighet få 
enklere tilgang til flyreiser. 

ØSTFOLD ENERGI INN PÅ EIERSIDEN
Fra 2005 gikk planleggingen for fullt, og året etter startet anleggs-
arbeidene. Alt i alt ble det investert i overkant av en milliard kro-
ner i Rygge sivile lufthavn. 

Aksjonærene i Rygge sivile lufthavn var fra starten Orkla og 
Thon-gruppen med 40 prosent hver og Østfold fylkeskommune 
med 20 prosent. Fylkeskommunen hadde ikke økonomi til å bidra 
med ny kapital. Østfold Energi ble derfor anmodet om å overta 
det økonomiske ansvaret for 15 av de 20 prosentene det var for-
utsatt at offentlige eiere skulle delta med. 

FØRSTE FLYVNING I OKTOBER 2007
Flyplassen ble høytidelig åpnet av samferdselsminister Liv Signe 
Navarsete 8. oktober 2007, og 17. oktober lettet det første Nor-
wegian-flyet med destinasjon Gran Canaria. Norwegian satset 

Rygge sivile lufthavn ble 
kostbar for Østfold Energi
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relativt stort på etablering av et innenriks rutenett mellom Rygge 
og Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Passasjer-
grunnlaget viste seg å være for lite og konkurransen fra Garder-
moen for sterk. 

Det endte derfor opp med at flyplassen i hovedsak ble en base 
for Ryanair som satset stort på flyvninger til en rekke steder i 
Europa. Investeringene, og dermed egenkapitalinnskuddene, ble 
langt større enn forutsatt. 

SÅRBART MED BARE ÉN KUNDE
Oppsummert lyktes det å etablere en populær lufthavn for folk 
flest med positive driftsresultater. Sårbarheten er imidlertid stor når 
man bare har én kunde. Ryanair valgte av ulike årsaker å legge 
ned basen på Rygge, og den offisielle begrunnelsen var flypassa-
sjeravgiften som Stortinget vedtok i desember 2015. 29. oktober 
2016 tok det siste flyet av. 

I april 2017 solgte eierne Orkla, Thon-gruppen og Østfold 
Energi aksjene til Jotunfjell Partners. Disse jobber med å gjen-
oppta virksomheten, men det er usikkert om og når det kan bli 
ny drift av den sivile lufthavnen på Rygge.

Rygge sivile lufthavn skulle 
dekke næringslivets behov 
for flyreiser, men endte opp 
med å bli en flyplass for 
østfoldinger som dro på 
billigturer til europeiske byer.
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I våre dager sliter selskaper og organisasjoner med å få møte statsrådene personlig. Som 
oftest må de nøye seg med en statssekretær når viktige saker skal fremmes. Østfold Energi 
har gjennom årene hatt mange møter med statsråder i ulike departementer. Det har gitt 
muligheter til å fremme bransjesynspunkter og gi informasjon om det Østfold Energi og 
energibransjen driver med.

På disse sidene gis en bildekavalkade over statsrådbesøk hos Østfold Energi. Den første var 
industriminister Finn Kristensen som kastet glans over lanseringen av «Industri i det grønne» 
i 1993. Prosjektet, som hadde en kostnadsramme på flere millioner kroner, skulle trekke uten-
landske investorer til Østfold. Målet var å skape 500 nye arbeidsplasser.

De senere besøkene fant gjerne sted i forbindelse med valgkampturneer de ulike partiene 
arrangerte i forkant av stortingsvalg. I tur og orden hadde Østfold Energi besøk av stats-
minister Jens Stoltenberg, administrasjonsminister Nils Totland, olje- og energiministrene Olav 
Akselsen og Einar Steensnæs, kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og miljøvern-
minister Knut Arild Hareide. Fornyingsminister Heidi Grande Røys tok i 2009 det første 
spade stikket for vindparken Mehuken II. Da Eldrevatn kraftverk ble åpnet i august 2014, var 
tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete til stede og trykket på knappen.

Mange statsråder på besøk

Østfold Energi-direktør Fred Nandrup t.v. sammen 
med industriminister Finn Kristensen under 
lanseringen av «Industri i det grønne» i 1993.

Administrasjonsminister Nils Totland t.v. under besøket hos 
Østfold Energi i Moss 5. oktober 1995. De øvrige er regionsjef 
Øystein Gåserud, adm.dir. Fred Nandrup og styreleder Nils 
Bjørnebekk.
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Brede smil under åpningen av energigjenvinningsanlegget på Borregaard 24. mars 2003. Fra venstre Terje Mikalsen 
fra Energos, olje- og energiminister Einar Steensnæs, Per Sørlie fra Borregaard og Egil Arntsen fra Østfold Energi.

Miljøvernminister Knut 
Arild Hareide besøker i 
forbrenningsanlegget i 
Rakkestad 4. september 
2005. De øvrige er 
fra venstre Rolf M. 
Gjermundsen og Åge 
Frydenberg fra Østfold 
Energi og Rakkestads 
ordfører John Thune.
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Statsminister Jens Stoltenberg besøkte Rakkestad anlegget 31. august 2007. Her er han i samtale med produksjons direktør 
Pål Sandnes. Bak Johnny Pedersen og t.h. fylkes ordfører Ole Haabeth.

Olje- og energiminister Olav Akselsen i diskusjon med 
adm.dir. Gunnar Øvereng og kunderådgiver Kjersti 
Bolstad i Østfold Energi Kraftsalg.

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga var på besøk 
ved energigjenvinningsanlegget i Sarpsborg 28. mars 2006. 
Hun fikk informasjon av f.v. Ernst Petter Axelsen, Tom 
Johansen og Roger Prang fra Østfold Energi.
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Tidligere samferdselsminister 
Liv Signe Navarsete foretok 
den offisielle åpningen av 
Eldrevatn kraftverk 26. 
august 2014. T.v. kraftverk-
sjef Bjørn Røvik.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys tok første spadestikk for vindparken Mehuken II 10. august 2009. Her er hun 
sammen med Olav Rommetveit t.v. og Johnny Hansen fra Østfold Energi og Zephyr.
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Det handlet om et generasjonsskifte da Oddmund Kroken i 2012 
inntok sjefskontoret i Glengsgata 19 etter Rolf M. Gjermundsen. 
Sistnevnte hadde vært med på sammenslutningen av Østfold 
Energiverk fra 1991, nedskaleringen etter salg av datterselskap-
ene i 2003 og vekstperioden som deretter fulgte. 

Oddmund Kroken ble ny sjef og fikk sammen med styre leder 
Arne Øren utfordringen med å tilpasse selskapet til en krev-
ende økonomisk virkelighet. De hadde hendene fulle fra 

første dag. Det hang sammen med det kraftige prisfallet som var 
en følge av svekkede internasjonale konjunkturer. Høy magasin-
fylling i Norden bidro ytterligere til å presse kraftprisen ned. 

EIERPROSESSER OG EFFEKTIVISERING
Det ble gjennomført flere store prosesser blant Østfold Energis 
eiere i perioden 2012–14 for å bedre balansen mellom de øko-
nomiske realiteter og eiernes utbytteforventninger. I 2014 ble det 
nedsatt et utbytteutvalg som anbefalte en ytterligere nedtoning 
av utbyttet. Det skulle heretter avhenge av resultat og verdijustert 
egenkapital, og det ble tatt inn en eksplisitt unntaksregel om at 
styret av hensyn til selskapet kunne fravike utbytteregelen. I for-
bindelse med årsoppgjøret for 2015 ble det i 2016 for første gang 
siden 1994 ikke betalt utbytte til eierne.

Oddmund Kroken hadde bakgrunn fra industrien. Han så at 
det var potensial for effektivisering og kostnadsreduksjoner. Når 
eierne ble bedt om moderasjon, måtte også selskapet spenne inn 
livreima. Med aktiv involvering fra de ansatte ble det fremmet en 
rekke tiltak til forbedring av arbeidsprosesser og utforming av en 
ny organisasjon med klare mål og tydelig ledelsesansvar.

Perioden 2013–17:

PRISFALL OG EN TØFFERE 
ØKONOMISK VIRKELIGHET
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NY STRATEGI FOR VERDIVEKST
Styret ble i 2016 bedt om å sette i gang en bred gjennomgang av 
selskap og strategi. Arbeidet munnet ut i «Eiermeldingen 2017». 
De fjorten eierne ga sin nesten enstemmige tilslutning til innhol-
det og ønsket å være eiere av et selskap som kombinerer utbytte 
med langsiktig verdiutvikling. 

Prosessene som førte fram til «Eiermeldingen 2017», har gitt 
alle involverte – både eierne, styret og de ansatte – et godt inn-
blikk i Østfold Energis posisjon i framtidas energimarked. Selskap-
ets drifts- og utviklingskompetanse innen vannkraft, vindkraft og 
varme vil være grunnlaget for gode økonomiske resultater i årene 
som kommer. Selskapet har en klar strategi, organisasjonen er til-
passet endrede omgivelser og rettet inn mot forretningsutvikling.

Den nye ledergruppen i 2013 ble stilt overfor store utfordringer. Fra venstre Johnny Pedersen, Tommy Fredriksen, 
Morten Karlsen, Per Ove Torper og Oddmund Kroken.



262 | Østfold Energi 1988–2019

Det var vemodig, men ikke til å komme utenom: 5. november 2013 
leverte Østfold Energi Stuvane kraftverk tilbake til Lærdal kom-
mune. Mange års bestrebelser på å kjøpe kraftverket hadde mis-
lyktes, og nå var tiden inne for å oppfylle avtalen. Et plaster på 
såret var at Østfold Energi i 25 år kan kjøpe kraft fra Stuvane til 
en gunstig pris.

 

K raftutbyggingen i Lærdal startet i 1972 med Borgund. Denne 
stasjonen, som er den klart største i Lærdalselva, ble satt i 
drift 4. oktober 1974. Allerede året før hadde kommunestyr et 

i Lærdal vedtatt å gå i gang med prosjektering av en kraftstasjon i 
Stuvane nedenfor Borgund. Den skulle utnytte vannet fra  Borgund 
Kraftverk en gang til. 

OMSIDER ENIGE I 1981
Østfold fylke jaktet på kraft i denne perioden og ønsket å bygge 
ut Stuvane i egen regi. Men kommunen satt med jokeren: Den 
eide fallrettighetene på denne strekningen. Forhandlingene var 
mange og lange, men i 1981 ble Lærdal kommune og Østfold 
Kraftforsyn ing omsider enige om en avtale. Østfoldingene fikk 
bygge Stuvane kraftverk som etter 25 år ville tilfalle Lærdal kom-
mune vederlagsfritt. Til gjengjeld skulle Østfold motta kraft til en 
gunstig pris i 25 år etter tilbakeleveringen.

Kraftutbyggingsprosjekter tar vanligvis lang tid, men det går 
rask ere når alle parter er enige. Utbyggingen av Stuvane gikk der-
for rekordraskt. Fra konsesjonssøknaden ble sendt i desember 
1981 til konsesjonen fra Industridepartementet forelå 7. desem-
ber 1984, gikk det bare tre år. Planleggingen var for lengst igang 
slik at anbud kunne hentes inn tidlig i 1985. Så raskt gikk det å 
velge entreprenører at anleggsarbeidene kom i gang i løpet av året.

Leverte Stuvane tilbake 
til Lærdal kommune
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Sjefingeniør Arnt Tallaksen Romundstad, driftsleder ved Bor-
gund Kraftverk, ble prosjektleder for det nye anlegget. Han ledet 
arbeidene med fast hånd, og prosjektregnskapet kunne gjøres opp 
med et mindreforbruk på 30 millioner kroner. 1. oktober 1988 
gikk strømmen fra Stuvane på nettet, og en drøy måned senere 
ble kraftverket høytidelig åpnet. En stor skare gjester fra Lærdal 
og Østfold gledet seg over en vellykket utbygging. 

Investeringene i Stuvane beløp seg til 270 millioner kroner og 
økte kraftproduksjonen med 150 GWh. Det tilsvarer omkring fem 
kraftverk av Brekkes størrelse. 

ØNSKET Å KJØPE KRAFTVERKET
Østfoldingene næret helt fra starten av et håp om å kunne kjøpe 
Stuvane av Lærdal kommune. 25 år er en lang tid, og man antok 
at kommunen på et tidspunkt ville være interessert i å selge. Etter-
som Østfold Energi eier Øljusjøen og Borgund kraftstasjoner som 
utnytter det samme vannet, var det logisk at også Stuvane ble 
innlemmet.

Gjennom 1990-årene og senere på 2000-tallet ble det gjort en 
rekke framstøt overfor Lærdal kommune om overtakelse. Kon-
krete summer kom på bordet, men lærdølene satt på gjerdet og lot 

Østfold Energis ansatte 
i Borgund har i alle år 
tatt godt vare på Stuvane. 
Gunvor Lunde Breistøl 
utfører tilsyn i 2006.
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seg ikke rive med. Etter hvert som året for overtakelsen nærmet 
seg – det skulle skje i 2013 – ble sannsynligheten for et kjøp stadig 
mindre. Til sist konkluderte Østfold Energi med at det ikke ville 
være mulig å løse inn kraftverket og innrettet seg på en tilbake-
levering i henhold til avtalen fra 1981. 

– VÆRT DRIFTET MED KJÆRLIGHET
Overtakelsen 5. november 2013 ble markert i Stuvane kraftverk 
med taler og underholdning. Godt og vel 80 gjester var til stede 
i den fint opplyste maskinsalen. Så mange hadde ikke vært sam-
let der siden innvielsesseremonien 4. november 1988. Oddmund 
Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, holdt en tale 
der han rekapitulerte historien. Han slo fast at Stuvane kraftverk 
hadde vært til gavn og glede både for Østfold Energi og Østfolds 
innbyggere i sin alminnelighet, og at han nå kunne overlate et 
anlegg i prima forfatning til den nye eier.

– Vi leverer nå kraftverket tilbake til Lærdal kommune og er for-
nøyd med det. Det var sånn avtalen i sin tid ble gjort, og vi gleder 
oss med dere i dag. Vårt team av kompetente fagfolk har driftet 
og vedlikeholdt kraftverket med kjærlighet, stolthet og omtanke 
gjennom alle år, sa Kroken.

Adm.dir. i Østfold Energi, 
Oddmund Kroken t.v., og 

ordfører i Lærdal kommune, 
Jan Geir Solheim, ved 

tilbakeleveringen av Stuvane 
kraftverk.
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Ved en rekke anledninger har Østfold Energi engasjert seg i 
virksomhet utenfor kjerneområdet energi. Det har dels vært 
forretningsmessig begrunnet, dels som bidrag til utvikling av 
Østfold-samfunnet. I selskapets strategi fra 2002 ble det lagt til 
grunn at Østfold Energi skulle ta en aktiv rolle innen den regionale 
utviklingen.

På 1990-tallet hadde Østfold Energi engasjert seg i prosjektet 
«Industri i det grønne». Målet med prosjektet var å lokke 
utenlandske investorer til å etablere seg i Østfold. «Indu stri 

i det grønne» var forgjengeren til Østfold Industrioffensiv og Øst-
fold Byoffensiv som noen år senere ble iverksatt av fylkeskom-
munen og kommunene i Østfold, i samarbeid med næringslivets 
organisasjoner. Østfold trengte arbeidsplasser for å kompensere 
for nedgangen i den tradisjonelle industrien. 

Gjennom de to tiårene Østfold Energi engasjerte seg i regional 
utvikling, er det to store virksomheter som peker seg ut. ElTele 
Østfold gjorde for en kort periode Østfold Energi til en teleak-
tør. Med Rygge Sivile Lufthavn ble selskapet involvert i driften av 
en flyplass. Disse to engasjementene har fått egen omtale i denne 
boka.

BIDRO TIL INKUBATORETABLERING
I dokumentet «Strategi 2002» vedtok styret i Østfold Energi at 
selskapet skulle spille en rolle i den regionale utviklingen. Dette 
var i tråd med tidsånden: Over hele landet engasjerte kapitalsterke 
energi selskaper seg i samfunnsutviklingen.

Østfold Energis engasjement i kunnskapsparkene i Østfold kom 
etter en eksplisitt oppfordring fra Østfold fylkeskommune i 2003. 
Man ønsket å etablere fem kunnskapsparker, og styret stilte en 

Har gitt vesentlige bidrag 
til regional utvikling

Industri i det grønne

Rygge sivile lufthavn 
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ramme på inntil ti millioner kroner til rådighet. Støtten til Inkuba-
tor Halden, i dag Smart Innovation Norway, fikk stor betydning 
for utvikling av kunnskapsmiljøet i Halden. Ellers i Østfold er det 
vanskelig å se konkrete resultater av denne satsingen. 

Mye av arbeidet med næringsutvikling støttet seg til hypotes en 
om at problemet var mangelen på risikokapital i fylket. Østfold 
Energi undersøkte muligheten for å etablere et venturefond for 
investering i tidligfasebedrifter, Østfold Energi Investor. Under 
arbeidet med modellen, i samarbeid med venturemiljøer i Oslo, 
kom man til erkjennelsen at «snill» Østfold-kapital ikke ville 
fremme etableringer i særlig grad. Venturefondet ble det derfor 
aldri noe av.

Fra 2018 er Østfold Energi 
partner i NCE Smart Energy 
Markets. Adm.dir. Oddmund 
Kroken t.v. sammen med 
Knut H. Johansen, styreleder 
i Smart Energy Markets.
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I 2009 kom det signaler fra eierne om at de ønsket at regional 
utvikling i regi av selskapet skulle trappes ned. Eierne ville heller 
disponere utbyttemidler til slike formål.

MANGE POSITIVE INITIATIV
Rekken av prosjekter og engasjementer Østfold Energi har med-
virket til gjennom årene, er lang. Mange ganger har bidraget vært 
utløsende for tiltaket. Det fører for langt å gå inn på alle, men 
noen kan nevnes her.

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon 
om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling 
gjennom nyskaping og innovasjon og opererer både regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Østfold Energi har vært på eiersiden 
i mange år og bruker jevnlig instituttets forskningskompetanse. 
I sitt 31. år står Østfoldforskning sterkt i forskningsmiljøet med 
19 forskere, hvorav ni har doktorgrad.

PARTNER I NCE SMART ENERGY MARKETS
Smart Innovation Norway ble etablert som en liten gründerbedrift 
i 2003 under navnet Inkubator Halden. Siden 2009 har selskapet 
ledet næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og har initiert 
eller deltatt i over 25 forsknings- og innovasjonsprosjekter. Øst-
fold Energi var en av stifterne og har hele tiden opprettholdt sitt 
engasjement innen klyngen, fra 2018 som partner.

Helt fra 1990-tallet, da Østfold Energi drev skoleundervisning i 
fornuftig energibruk og elsikkerhet for tusenvis av elever, har sel-
skapet i egen regi eller sammen med andre vært med på tiltak til 
fremme av fornuftig energibruk og økt miljøbevissthet. I femten år 
har selskapet vært hovedsponsor for Ungt Entreprenørskap Øst-
fold som arbeider for å fremme innovasjon og gründervirksom-
het i skolen.

Støtte til tre doktorgradsstipendiater ved ingeniørutdanningen 
ved Høgskolen i Østfold, elbilprosjektet Eco Marathon samme 
sted, støtte til rekruttering av studenter til realfag og mange andre 
tiltak har Østfold Energi medvirket til. I dag er INSPIRIA Science 
Center i Sarpsborg Østfold Energis største sponsorengasjement.
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Helt fra starten har eierne av Østfold Energi satt seg ned rundt 
bordet og jobbet fram gode løsninger. Fjorten meninger skal 
forenes, og det har Østfold fylkeskommune og eierkommunene 
lyktes med. I 2019 er det bred enighet om at hovedstrategien skal 
være lønnsom drift og kompetansebasert utvikling.

Da Østfold Energiverk A/S ble stiftet og aksjonæravtalen 
underskrevet i mai 1988, var det meningen at samtlige av 
Østfolds daværende 25 kommuner skulle være med og eie 

75 prosent av selskapet. Østfold fylkeskommune skulle ha de 
resterende 25 prosent. Forutsetningen for å få varig eierskap i 
Østfold Energiverk var at kommunen la inn sitt lokale elverk.

KOMMUNENE MED, MEN IKKE ALLE
I 1992 gjorde man opp fasit for sammenslåingen. Kommunene 
Fredrikstad, Borge, Rolvsøy, Kråkerøy og Hvaler ønsket ikke å 
legge inn Fredrikstad Energiverk i Østfold Energi. Også Rakke-
stad, Rygge, Råde og Trøgstad valgte å stå utenfor Østfold Energi-
verk. Gjennom kommunesammenslutningen i 1994 ble Fredrikstad 
storkommune likevel eier av en mindre post ved å overta Onsøy 
kommunes aksjer. I 1994 ble Sarpsborg slått sammen med Tune, 
Skjeberg og Varteig, og dermed ble Sarpsborg storkommune stør-
ste kommunale eier.

Med dette ble 13 av 18 kommuner medeiere i Østfold Energi, 
mens fem sto utenfor. Slik har det siden vært. Kommunene eier 
50 prosent av aksjene og fylkeskommunen de resterende 50 pro-
sent. Det kunne ha blitt en utfordring for selskapet med én domi-
nerende fylkeskommunal eier og mange mindre kommunale eiere. 
Helt friksjonsfritt eierne imellom har det ikke vært, men stort sett 
har de funnet fram til konsensusløsninger.

Gode samarbeidsprosesser 
blant selskapets eiere
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Eierstrategiprosesser
Med mange eiere har det vært nødven-
dig å ha gode prosesser når eierskap-
 et skal drøftes. Helt siden tidlig på 
1990-tallet har eierne nedsatt utvalg 
av politikere og rådmenn som har 
behandlet viktige spørsmål og avgitt 
innstilling. Disse innstillingene er 
behandlet i eiermøter og de viktigste 
også i kommunestyrer og fylkesting. 
I alle prosessene har selskapet fungert 
som sekretariat, og strategidirektør 
Tommy Fredriksen har ført de fleste 
av dokumentene i pennen. I det følg-
ende gis en kort oppsummering av de 
viktigste prosessene/dokumentene:

Energipolitisk plattform 94
Arbeidet ble ledet av Sarpsborgs 
ordfører Thorvald Gressum, og det 
resulterte i en bred gjennomgang av 
eierskapet og virkningene av energi-
loven. Utbetaling av utbytte var et 
tema, men ble ikke anbefalt.

Energipolitisk plattform 97–98
Arbeidsgruppen ble denne gang ledet av fylkesutvalgsmedlem Tor 
Stabbetorp. Nå skulle 1994-plattformen oppdateres i tråd med 
utviklingen innen kraftsektoren. Den nye plattformen la til rette 
for konsernorganisering og signaliserte økt omsettelighet av ver-
diene i selskapet.

Strategi 2002
Denne ble utarbeidet av styret. Argumentasjon for å benytte salgs-
opsjonene og selge datterselskapene til Sydkraft var den viktig-
ste saken. Framtidig strategi omfattet satsing på vannkraft, men 
åpnet også for engasjementer innen varme og naturgass. Omsette-
lighet av aksjer var nok en gang et tema. Bestemmelsene ble myket 

Energipolitisk plattform 
fra 1994 trakk opp linjene 
for hvordan Østfold Energi 
skulle møte en ny hverdag 
med konkurranse og 
skjerpede effektivitetskrav.
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opp med mulighet for selskapet til å kjøpe egne aksjer. Styret la til 
grunn at selskapet kunne ta en rolle i den regionale utviklingen. 

Forvaltningsreform anno 2005
Et politisk oppnevnt utvalg ledet av Irene Johansen fra fylkesut-
valget, i tillegg til en arbeidsgruppe av flere rådmenn, var i sving. 
Utvalget behandlet mulige virkninger av en forvaltningsreform 
med sammenslåing av kommuner og usikkerhet om fylkeskom-
munens framtid. I sistnevnte spørsmål ble det konkludert med at 
det er fylkeskommunen som bestemmer om dens aksjer skal inn i 
en større regionkommune. 

Nå rant forvaltningsreformen ut i sanden, og utredningen fikk 
ingen praktisk betydning. Da det ble vedtatt en reform med virk-
ning fra 2020, fikk den fornyet aktualitet.

Eierstrategi 2012
Strategiarbeidet ble ledet av fylkesordfører Ole Haabeth. Den 
viktigste saken var å få dempet utbytteforventningene til et nivå 

Tor Stabbetorp ledet 
arbeidsgruppen bak 

Energipolitisk plattform 
1997–98.
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omkring 120 millioner kroner pr. år. Det ble foreslått endringer i 
aksjonæravtalen som ga eiermøtene en mer formell status. Styrets 
størrelse ble ikke endret, og det skulle fortsatt ha 14 medlemmer. 
Det ble innhentet utredninger om mulige fremmede deleiere for å 
skaffe kapital til utvikling.

Utbytteutvalget 2014
Utvalget ble igjen ledet av fylkesordfører Ole Haabeth. Det anbe-
falte en ytterligere nedtoning av utbytteforventningene. Utbyttet 
skulle heretter avhenge av resultatet, og det ble tatt inn en ekspli-
sitt unntaksregel.

Eierstrategiutvalget 2016
Nok en gang var fylkesordfører Ole Haabeth utvalgets leder. Det 
anbefalte i sin sluttrapport en reduksjon fra 14 til sju styremedlem-
mer, og endringen skulle gjennomføres ved generalforsamlingen i 
2018. Utvalget ba styret om å utarbeide en eiermelding som belyste 
selskapet, strategien og ulike eiermodeller i et videre perspektiv.

Eiermeldingen 2017
Denne ble utarbeidet av styret. Meldingen gir en bred gjennom-
gang av selskapet, strategien og mulige eierroller. Et stort flertall 
av eierne sto samlet bak ønsket om å være eier av et selskap som 
kombinerer utbytte med langsiktig verdiutvikling. Hovedtrekkene 
i strategien er lønnsom drift og kompetansebasert utvikling.

BEDRIFTSFORSAMLING OG EIERMØTER
Bedriftsforsamlingen 1991–2004
Ordningen med bedriftsforsamling i aksjeselskaper med mer enn 
200 ansatte ble innført i 1972. Den kom for å styrke ansattes med-
bestemmelse i bedriften. Som en følge av sammenslåingen med 
lokale elverk passerte antall ansatte i Østfold Energi snart 200. 

29. mai 1991 ble bedriftsforsamlingen konstituert under sin før-
ste leder, ordfører Bjørn Barang fra Moss. Forsamlingen hadde 15 
medlemmer hvorav fem medlemmer valgt av og blant de ansatte. 
I 1992 ble Paul Erik Krogsvold ny leder, en posisjon han hadde 
til han i 1995 ble etterfulgt av Arne Øren. Øren ble sittende som 
leder inntil bedriftsforsamlingen ble nedlagt i 2004. 
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Bedriftsforsamlingens oppgaver var å behandle årsoppgjøret, 
omorganiseringer, investeringer av stor og uvanlig art samt å velge 
selskapets styre. En annen funksjon, som kanskje ble den mest 
framtredende i Østfold Energi, var at møtene i bedriftsforsam-
ling en ble en arena for eierne. I stadig større grad ble den brukt 
til opplysning og diskusjon om selskapets virksomhet. 

Dette skjedde særlig i Arne Ørens tid som leder. I hele perioden 
var han også fylkesordfører i Østfold. Han la stor vekt på å skape 
konsensus rundt viktige saker og hadde stor betydning for et godt 
eiersamarbeid. Øren kom senere tilbake som selskapets styreleder 
i perioden 2012–18.

Etter at datterselskapene for nett, entreprenør og kraftsalg 
var solgt til Sydkraft i 2003, ble bedriftsforsamlingen overflødig. 
7. juni 2004 ble det siste møtet avholdt.

Eiermøtene
Etter avviklingen av bedriftsforsamlingen i 2004 har eiermøtene 
fått økt betydning. Eiermøtet skal ikke legge seg opp i selskapets 
anliggender, som håndteres av styret og generalforsamlingen.

I 2012 kom det inn en bestemmelse om eiermøter i aksjonær-
avtalen. I 2014 la et utvalg nedsatt av eierne fram en innstilling om 

Styrets melding 
til eierne 2017

Eiermeldingen fra 2017 
er et solid dokument. Den 
gir en bred gjennomgang 
av selskapet og peker ut 
retningen for en ønsket 
utvikling.
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hvordan eiermøter skal organiseres i Østfold Energi. Utredningen 
«Eiermøtet som kommunikasjonsarena» la grunnlaget for en god 
eierdialog, og det avholdes to til tre faste møter årlig.

UTVIKLING AV EIERSKAPET
Østfold Energis eiere har gjennom 30 år utøvet sitt eierskap på 
en ansvarlig måte og klart å finne løsninger når uenighet har opp-
stått. Vellykkede eierstrategiprosesser har vært det viktigste verk-
tøyet, og selskapet har brukt betydelige ressurser på å bistå eierne i 
disse. Den dominerende eieren, Østfold fylkeskommune, har dess-
uten utøvet sitt eierskap med respekt for de øvrige. Takket være 
gode prosesser gjennom mange år har Østfold Energi og eierne i 
dag et godt og tillitsfullt forhold.

Bedriftsforsamlingen i 1993. De fem i fremste rekke fra venstre Harald Hansen, Thorvald Gressum, Georg Ogden, 
Paul Erik Krogsvold og Bjørn Ståhl. De øvrige fra venstre Edgar Gjerstad, Arne Øren, Jørn Ola Trandem, Per Kure, 
Berit Magnussen, Karl Kure, Ole Haabeth, Einar Evensen, Finn Pettersen, Johny Guldager og Knut Løwengreen.
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Det er lov å gjøre en god handel, og det har eierne av Østfold 
Energi gjort. Siden det første utbyttet ble utbetalt i 1995, har 
eierne totalt fått overført fire milliarder kroner. Og fortsatt eier 
de alle aksjene i et energiselskap som besitter verdifulle produk-
sjonsanlegg og rår over store ressurser innen vannkraft, vind-
kraft og varme.

Da Østfold Energiverk ble stiftet i 1988, var eierne enige om 
at det ikke skulle tas utbytte fra selskapet. Overskudd skulle 
komme kundene til gode i form av lav strømpris. Målet var 

sikker forsyning til lavest mulig pris. Ønsker om utbytte gjorde 
seg gjeldende fra 1993, og etter atskillige diskusjoner ble eierne 
enige om å ta utbytte. 

Fra 1995 har det vært utbetalt utbytte til eierne. Ser vi period en 
1995–2019 under ett, går det fram at utbyttet har variert noe med 
skiftende økonomiske resultater. Til sammen utgjør utbetal ingene 
3 991 millioner kroner som er betydelig mer enn selskap ets regn-
skapsmessige resultat i perioden.

STARTET MED 21,3 MILLIONER
Starten på «utbytteperioden» i 1995 førte til heftige diskusjoner. 
Det hadde et par års tid, blant annet under arbeidet med «Ener-
gipolitisk plattform 1994», vært diskutert om det skulle åpnes for 
utbytte. I lys av den senere historien synes det nokså underlig at 
eierne var uenige om det skulle utbetales utbytte.

Mange argumenter ble benyttet i debatten, blant annet at det var 
konkurransevridende og i strid med EUs regelverk å ikke betale 
utbytte. Det var en diskusjon med høy temperatur og sterk polari-
sering mellom bykommunene og fem landkommuner i Indre Øst-
fold. Etter en lengre diskusjon, som varte gjennom hele 1995, ble 

Fire milliarder i utbytte  
til Østfold Energi-eierne
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det til slutt enighet om at det skulle betales utbytte med 21,3 mil-
lioner kroner i 1995 med utgangspunkt i 1994-resultatet. Dette 
var også styrets forslag.

Aksjonæravtalen ble endret, og det ble tatt inn en utbyttebestem-
melse om minimum 50 prosent utbytte. Kommunene som var mot 
utbytte, fikk inntatt en bestemmelse som sikret at framtidige endringer 
i aksjonæravtalen krevde enstemmighet.

FOR STORE FORVENTNINGER
Sårene grodde raskt etter denne diskusjonen, og eierne ble vant til 
å kreve utbytte fra selskapet. Fra 1999, da Østfold Energi hadde 

Rømskogs ordfører Johs. 
Ramberg underskriver 
protokollen fra general-
forsamlingen i 1995 som 
åpnet for at eierne kunne 
motta utbytte fra Østfold 
Energi. T.h. sjefsekretær 
Gerd-Sonja Strøm.
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ekstraordinære salgsinntekter, og fram til 2010, kan man trygt si 
at eierne ble bortskjemt med svært store utbytter. Etter 2010 kom 
det klare signaler om at finanskrisen i Europa ville sende kraftpris-
ene nedover. Styret så også med bekymring på selskapets soliditet, 
utviklingskapasitet og evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser. 

Dette førte til en tilspisset diskusjon mellom selskapet og eierne. 
Den toppet seg i 2010 da generalforsamlingen måtte ha to møter 
for å fastsette utbyttet. For styreleder Egil Ullebø var dette en 
prinsipielt viktig sak. Hans holdning til det han mente var en lite 
ansvarlig utbyttepolitikk fra eiernes side, bidro trolig til at han 
ikke ble gjenvalgt på generalforsamlingen i 2012.

Da eierne under arbeidet med Eierstrategi 2012 ble konfrontert 
med selskapets risiko for nedgradering av kredittverdigheten og 
påfølgende høyere rentekostnader, la man grunnlaget for en mer 
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forsiktig utbyttepolitikk med et minimumsutbytte på 120 milli-
oner kroner. Dette var ikke nok. Kraftprisene falt ytterligere, og 
utsiktene var dårlige.

NØKTERN UTBYTTEPOLITIKK VEDTAS
I 2013 ble det derfor nedsatt et utvalg som skulle utrede utbytte-
politikken i lys av fallende kraftpriser og behovet for å beskytte 
selskapets kredittverdighet. Utvalget kom fram til en utbytte-
politikk hvor det ble fastsatt et minimumsutbytte på 1,5 prosent 
av verdi justert egenkapital. I tillegg kommer en andel av resultatet 
om det overstiger 1,5 prosent av verdijustert egenkapital. 

Det er dessuten en unntaksregel om at styret må vurdere om 
planlagt utbytte kan svekke selskapet finansielt med fare for ned-
gradering av kredittverdigheten. I så tilfelle kan utbyttet settes 
lavere enn utbytteregelen tilsier. Det sistnevnte samsvarer i stor 
grad med styrets plikter etter aksjeloven. 

Nyordningen ble praktisert fra regnskapsåret 2015, og følgende 
utbytter er utbetalt det etterfølgende år:
2016 0
2017 30 mill.
2018 56 mill.
2019 130 mill.

SOLIDITET OG KREDITTVERDIGHET
Konflikten om utbytte i forbindelse med generalforsamlingen i 
2010 var krevende for alle involverte. I ettertid må man gi styret 
honnør for at det satte ned foten for utbytteforventninger som lå 
utenfor de økonomiske realiteter. 

Prosessene rundt utbyttepolitikken førte til at eierne fikk større 
innsikt i selskapets finansielle risiko og betydningen av å ha en 
høy kredittverdighet. Eierne ønsker utbytte, men også eierskap i 
et selskap som har evne til å utvikle de langsiktige verdiene. Det 
er riktig å si at styrets rolle er styrket gjennom prosessene som er 
gjennomført.
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Forvaltningsreformen gir 
endringer i aksjefordelingen

Fra 1. januar 2020 blir Østfold en del av det nye storfylket Viken 
sammen med Akershus og Buskerud. Reformen vil medføre 
endringer i eierskapet i Østfold Energi. Etter en tids tautrekking 
vedtok fylkestinget i Østfold 20. juni 2019 hvordan fylkeskommun-
ens aksjer skal fordeles. 

I 2018 ble det vedtatt en forvaltningsreform med endringer i kom-
mune- og fylkeskommunestrukturen i Norge. Høsten 2018 ble 
derfor aksjonæravtalen for Østfold Energis eiere endret for å gi 
plass til Viken fylkeskommune og Aurskog Høland kommune. 
Sistnevnte tok opp i seg Rømskog. Reformen fører også til sam-
menslåing av Moss og Rygge og en ny kommune i Indre Østfold 
bestående av Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad. 

ORDFØRERE KREVDE AKSJEOVERFØRING
Enkelte politiske røster har de seneste årene hevet seg for at Østfold 
fylkeskommunes aksjer burde overføres til kommunene og ikke 
gå inn i Viken. Dette var trolig inspirert av Buskerud som ikke la 

inn sine aksjer i kraft selskapet 
Vardar. Tvert imot overførte 
fylkeskommunen aksjene til 
kommunene i Buskerud. Opp-
fatningen i Østfold var likevel 
at Viken burde få overta Øst-
fold Energi-aksjene.

Saken tok en ny vending 
etter initiativ fra ordførerne i 
Askim og Sarpsborg som ville 
at fylkesaksjene skulle forbli i 
fylket. Tidlig i 2019 vedtok et 

Diskusjonen om fordeling 
av Østfold Energi-aksjene 
har vakt stort engasjement. 
Faksimile fra Halden 
Arbeider blad 4. februar 2019.
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flertall i Østfold Arbeiderpartis representantskap at aksjene skulle 
overføres til kommunene etter folketall. Parallelt ble det uttrykt 
bekymring over at Vikens økonomi ville bli betydelig svekket hvis 
kraftaksjene ble holdt utenfor. Dette kunne gå ut over storfylkets 
planlagte investering er i skoler og idrettsanlegg i Østfold.

AKSJER OVERFØRES OVER FLERE ÅR
8. mai 2019 lyktes det å etablere et flertall for et forslag i fylkesut-
valget. Det gikk ut på at en andel av aksjene skulle overføres, men at 
overføringen skulle skje over flere år. Fem prosent av selskapets aksjer 
skulle overføres nå og 15 prosent om 12 år. Dessuten skulle kommun-
ene om 12 år få en opsjon på å kjøpe ytterligere fem prosent. Etter 
dette ville Viken sitte igjen med 25 prosent i Østfold Energi. 

Hvis fylkeskommunenivået forsvinner, forpliktes Viken til å 
overføre Østfold Energi-aksjene til kommunene. Endelig skal 
aksjene, ved en eventuell grenseregulering mellom fylkeskommun-
ene i framtida, fordeles til den eller de av fylkeskommunene som 
innbefatter de nåværende Østfold-kommunene.

VIKEN SKAL EIE 45 PROSENT
20. juni vedtok fylkestinget innstillingen fra fylkesutvalget. Vedtak et 
medfører at eiersammensetningen i Østfold Energi fra 1. januar 
2020 blir denne:

Viken fylkeskommune 45,0 % Skiptvet 1,5 %
Sarpsborg 15,2 % Marker 1,5 %
Indre Østfold 10,7 % Aremark 1,5 %
Moss 8,0 % Aurskog Høland 1,4 %
Halden 7,7 % Rakkestad 0,1 %
Fredrikstad 5,7 % Råde 0,1 %
Våler 1,5 % Hvaler 0,1 %

Målet om at fylkeskommunen og alle kommunene skulle bli med-
eiere i Østfold Energiverk A/S, slik det var nedfelt i aksjonæravtal-
 en fra 1988, blir nådd i 2020, men på en annen måte enn planlagt. 

Representanter fra Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne 
framsatte i forbindelse med behandlingen i fylkestinget en lovlig-
hetsklage på vedtaket. Idet boka går i trykken, er ikke resultatet 
av klagebehandlingen kjent.

Fylkesordfører Ole Haabeth 
har kjempet for at Østfold 
Energi-aksjene skulle følge 
med inn i Viken. Det fikk 
han delvis gjennomslag for.
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Per Ove Torper smeller ikke med dørene, men jobber stille og 
systematisk. Siden 2005 har han vært økonomidirektør i Østfold 
Energi og er en viktig ressurs i selskapet. Utviklingen i denne peri-
oden har medført skjerpede krav til regnskapsførsel, rapporter-
ing, risikoanalyser og lønnsomhetsvurderinger. 

Per Ove Torper ble ansatt i Østfold Energi i 1994. Han hadde 
tidligere arbeidet hos Viking Dekk i Askim og senere ved 
Indre Østfold Kommunerevisjon i Mysen. Ikke minst har 

erfaringene fra Viking Dekk med ansvar for økonomi og finans 
vært nyttig å ha med seg i Østfold Energi. 

Fra 1994 overtok han som administrasjonssjef ved 
Region Moss, og til denne stillingen lå også personalan-
svar for omkring 120 ansatte. Regionene sto foran bety-
delige omlegginger, og fra 1996 ble administrasjon og 
økonomi sentralisert til hovedkontoret i Sarpsborg. Per 
Ove Torper ble da økonomiansvarlig i Kraftdivisjonen.

REVISORBAKGRUNN GOD Å HA
– Du har revisorbakgrunn «i bunnen». Det har vært en 

god ballast for deg?
– Det mener jeg. Jeg er glad i tall og opp-

tatt av det som ligger bak tallene. Dess-
uten ivrer jeg for god risikostyring. 
I Østfold Energi har vi i mange år vært 

gode på å avdekke og styre risiko 
innenfor ulike deler av virksomhet-
 en. Vi legger ned mye arbeid på å 

gjøre den enda bedre. 

I Torpers økonomiavdeling 
er det «ordning och reda»

Siden 2005 har Per 
Ove Torper vært 
økonomi direktør i 
Østfold Energi.
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– I tillegg skal vi være dyktige på finansiering, regnskapsfør-
sel og innkjøp. Disse funksjonene er trygt ivaretatt hos Østfold 
Energi, og det er en hovedsak for meg. Østfold Energi kjøper inn 
for 150 millioner årlig, litt avhengig av hvilke prosjekter som er 
på trappene. Da må man ha klare regler og en god innkjøpsstra-
tegi, sier Per Ove Torper.

Staben som håndterer økonomi, finansiering og risikostyring, 
har suksessivt blitt mindre og utgjør for tiden ni personer.

STORE INVESTERINGER
I perioden 2000–18 har Østfold Energi gjennomført en rekke store 
investeringer innenfor vannkraft, vindkraft og varme. Totalt beløp-
 er disse seg til omkring tre milliarder kroner. Selskapet har hatt 
tro på økte energipriser og at anlegg som produserer ren, forny-
bar energi, vil få større verdi. 

Østfold Energi hadde opparbeidet seg en solid kapitalbase 
på 1990- og 2000-tallet, og fram til kjøpet av Siso kraftverk i 
Nordland i 2010 var gjelden mindre enn innestående på bok. Fra 
omkring 2010 gikk selskapet fra å være en finansforvalter til å bli 
en gjeldsforvalter. Nå ble oppmerksomheten rettet mot tilstrek-
kelig tilgang på kapital til finansiering av de store investeringene. 
Langsiktige investeringer forutsetter langsiktig kapital, og stort 
sett ble behovet dekket med obligasjonslån.

IKKE ALT GÅR SOM PLANLAGT
– Når man investerer tungt, er det ikke alltid ting utvikler seg som 
forutsatt. I løpet av min tid har selskapet måttet foreta store ned-
skrivninger av prosjekter som ikke har gått etter planen. Midtfjel-
let vindpark kostet oss 115 millioner kroner, Rygge sivile lufthavn 
over 100 millioner og Sarpsborg Energigjenvinning 120 millioner. 
Dette skjedde i perioder da andre deler av virksomheten bidro med 
gode resultater, sier Per Ove Torper.

– Fra 2002 har Østfold Energi foretatt store investeringer i 
varme. Varmeinvesteringer er typisk «tålmodige penger» med lang 
avkastnings- og levetid. Det å utnytte lokale energiressurser slik 
vi gjør innenfor varmeområdet, synes jeg er bra og fornuftig. Til 
grunn for en slik tankegang ligger en energisystemtankegang som 
Østfold Energi har praktisert over lang tid, sier Torper.



282 | Østfold Energi 1988–2019

KREDITTVERDIGHETEN MÅ IVARETAS
Når store prosjekter skal finansieres, er selskapets kredittverdig-
het avgjørende. Eierne av Østfold Energi hadde omkring 2010 
store utbytteforventninger ettersom gode kraftpriser hadde gitt 
betyde lige overskudd gjennom flere år. Da kraftprisen falt, ble 
overskuddene mindre. Store investeringer ga økte finanskostnader. 
For første gang opplevde Østfold Energi å ha press på økonomien. 

– Det var viktig å få med eierne på en prosess der hovedsak en 
var nedtoning av utbytteforventningene. Vi har landet på en stra-
tegi som kombinerer utbytte med langsiktig verdiutvikling. Der-
med blir kredittverdigheten ivaretatt slik at vi kan delta i prosjekter 
med stort potensial, sier Per Ove Torper.

Østfold Energis gjeldende strategi er basert på kompetanse-
drevet vekst, noe som trolig vil medføre færre store investeringer 
enn i de seneste 20 årene. På kraftverksiden vurderes et par min-
dre vannkraftprosjekter i Lærdal. Innenfor varmeområdet er det 
meste utbygd, men det gjøres mindre investeringer for å utnytte 
eksist erende kapasitet optimalt.

FORVALTER STORE VERDIER
Østfold Energi er et verdifullt selskap, og verdiene har økt. I dag 
er det avkastningsverdien det legges vekt på og i mindre grad bok-

Bare smil under åpningen 
av vindparken Mehuken I 
i desember 2001 selv om 

været var grått. Fra venstre 
Pål Sandnes, Per Løken, Egil 
Arntsen og Per Ove Torper.



| 283

ført verdi. Verdien er knyttet til produsert mengde og kraftprisene 
i markedet. I 2000 ble verdien av Østfold Energi Produksjon, som 
omfattet selskapets produksjonsanlegg, vurdert til 1,9 milliarder 
kroner. I 2012 ble Østfold Energi vurdert til 4,3 milliarder kroner. 
Med en bokført verdi omkring 2 milliarder kroner, var da mer-
verdien mer enn 2 milliarder. I 2019 verdsettes selskap et til 6,1 
milliarder kroner.

Kolleger vurderer Per Ove Torpers innsats i Østfold Energi som 
betydelig. Han har hatt evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og i 
de mange faglige diskusjonene er han et solid ankerfeste. Han er 
av natur skeptisk, men når beslutningene først er tatt, går han inn 
for saken med stor entusiasme. 

Gjennom årene har Per Ove Torper vært styremedlem i flere av 
Østfold Energis datterselskaper og har med sin klare tanke og sine 
revisorgener passet på at virksomheten drives på en forsvarlig måte.

Per Ove Torper t.v. i møte 
med kolleger. Fra venstre 
Heidi Wisur Hansen, 
Mevlida Becirovic, Bengt 
Petter Johansen, Anne 
Olaussen og Enid Thorsen.
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Staben som håndterer økonomi, finansiering og risikostyring i Østfold Energi i 2019.

PER OVE TORPER begynte i Østfold Energi 1994 som administrasjonssjef ved Region Moss. 
Siden 1997 har han hatt ulike stillinger ved hovedkontoret og fra 2005 vært selskapets 
økonomidirektør. Per Ove Torper har spilt en viktig rolle i arbeidet med å utvikle og fornye 
Østfold Energi og datterselskapene.

ROY BRÅTHEN ble ansatt i Østfold Energi som controller i 2008. Han har bakgrunn fra 
Borregaard og SFS. Hans arbeidsoppgaver inkluderer rapportering, lønnsomhetsanalyser 
og skatt. Han har også vært med i flere forretningsutviklingsprosjekter. 

ANNE-BERIT EID begynte som regnskapssjef i 2000. Østfold Energi var den gang et konsern 
med flere selskaper enn i dag. Anne-Berit leder regnskapsavdelingen og har ansvar for 
levering av regnskaps- og lønnstjenester til Østfold Energis egne selskaper og noen eksterne 
selskaper Østfold Energi har eierinteresser i. 

ELISABETH J. GABRIELSEN ble ansatt i Østfold Energi 2004 som markedskoordinator 
i Østfold Energi Varme AS. Hovedoppgaven var å skaffe 90 000 tonn restavfall til 
forbrenningsanleggene og koordinere leveransene. Fra 2014 jobber hun som innkjøpssjef 
i selskapet. 

HEIDI WISUR HANSEN begynte i Østfold Energiverk Region Halden i 1993 som 
regnskapskonsulent. Heidi Wisur Hansen har jobbet med regnskap og økonomi og har 
særlig interesse for IT-baserte regnskaps- og økonomisystemer. Hun jobber i dag som 
controller med spesielt ansvar for selskapets regnskaps- og økonomiapplikasjoner.

MARIT HOFGAARD startet som kontorassistent ved Halden Elverk i 1976. I 1997 ble hun 
sekretær for Pål Sandnes i Østfold Energi Produksjon. Fra 2004 har hun vært ansatt ved 
regnskapsavdelingen i Østfold Energi.

Avdelingen for økonomi, 
finansiering og risikostyring
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BENGT PETTER JOHANSEN ble ansatt som finansforvalter i Østfold Energi i 2007. Fra 2009 
har han hatt stillingen som finanssjef med hovedoppgaver innenfor likviditetsstyring, 
innlån, valuta og forvaltning av overskuddslikviditet. Bengt Petter Johansen er utdannet 
MBA in Finance fra NHH med fordypning innen porteføljeforvaltning. 

TURID KARLSRUD begynte ved Skiptvet Elverk i 1987. Skiptvet Elverk ble en del av Askim-
regionens Energiverk i 1990 som så ble innfusjonert i Østfold Energiverk i 1991. Turid 
jobbet først med kundebehandling og gikk gradvis over til regnskap. Fra 1999 fikk hun 
hovedkontoret som arbeidssted og har i mange år arbeidet med avlønning.

ANNE OLAUSSEN ble ansatt i Østfold Energi Region Onsøy i 1992 med sentralbordarbeid 
og kundebehandling. I 1994 arbeidet hun på innfordring ved Region Sarpsborg, senere ved 
Region Halden. Fra 1997 ble hun tilsatt i økonomistaben ved hovedkontoret.

Bak fra venstre Turid Karlsrud, Bengt Petter Johansen, Per Ove Torper, Roy Pettersen og Anne Olaussen. Foran fra 
venstre Anne -Berit Eid, Elisabeth J. Gabrielsen, Heidi Wisur Hansen og Marit Hofgaard.
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God finansforvaltning viktig for selskapet
Østfold Energi har til alle tider hatt stor bevissthet omkring sin finansforvaltning. Finans-
forvaltningen har som formål å sikre god avkastning på plasseringer samt stabile og 
lave finansieringskostnader innenfor definerte risikorammer. God finansforvaltning har 
gjennom årene bidratt vesentlig til Østfold Energis resultater.

Da Borgund Kraftverk ble bygd i perioden 1971–74, var kapitaltilgangen for kom-
munalt eide selskaper vanskelig. Utbyggingen ble finansiert med egenkapital og partial-
obligasjonslån gjennom Kommunalbanken. Dette var lån med løpetid fra 10 til 25–30 
år. Ved senere utbygginger var det bedre tilgang til kapitalmarkedene og mer fleksible 
finansieringsalternativer.

GUNSTIGE UTENLANDSLÅN
Retningslinjer for håndtering av selskapets rente- og valutarisiko er gitt av styret i et 
eget finansreglement. I reglementet blir det tildelt fullmakter og rammer til administra-
sjonen og nedfelt rapporteringsrutiner.

I arbeidet med å nå de finansielle måIene har Østfold Energi helt fra 1996 benyt-
tet seg av utenlandske banker når dette har vært gunstig. Disse lånene hadde lavere 
rente og marginpåslag enn det som ble tilbudt gjennom norske finansinstitusjoner. 
Senere er det tatt opp eurolån gjennom Den Nordiske Investeringsbank og Landes-
bank Baden-Württemberg. 

Da kraftbørsen Nord Pool fra januar 2006 endret handelsvaluta fra norske kroner til 
euro, valgte Østfold Energi å få oppgjøret for kraftomsetningen på Nord Pool i euro. 
Som en følge av dette ble det utarbeidet et valutareglement som ga rammer for valuta-
sikring av omsetningen fire år fram i tid.

SIKRER KRAFTINNTEKTENE
I 2016 endret selskapet sikringsstrategi for kraft og valuta. Når man nå sikrer kraft-
kontrakter framover i tid, gjør man samtidig valutasikring slik at inntektene er sikret 
tilbake i norske kroner. Kraft som ikke er sikret, selges i spotmarkedet. 

Selskapet har til tider hatt store beløp til forvaltning. Overskuddslikviditeten har vært 
en buffer slik at det har vært mulig for Østfold Energi å handle på kort varsel når gode 
kraftrelaterte investeringer har dukket opp. Forvaltningen av overskuddslikvi diteten 
har vært konservativ med overvekt av bank- og renteplasseringer med lav risiko, men 
også innslag av aksjefondinvesteringer med høyere risiko. 
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All produksjon utenom konsesjonskraften blir omsatt på den nordiske kraftbørsen Nord 
Pool. Det er krafthandelsavdelingen som håndterer denne viktige delen av virksomheten. De 
ansatte ved Østfold Energis krafthandelsavdeling i 2019:

JAN KVAME begynte i Østfold Kraftforsyning i 1987 etter endt utdanning som sivilingeniør 
elkraft fra NTH. De seneste 21 årene har han vært leder for krafthandelsavdelingen i 
Østfold Energi.

RANDI BOGE har arbeidet i Østfold Energi siden 1998 da hun ble ansatt som applikasjons-
ansvarlig med ansvar for fagsystemer innen krafthandel. De seneste årene har hun også 
jobbet som produksjonsplanlegger.

OLAV KRISTIAN BIRKELAND har vært ansatt i Østfold Energi siden 2010 og jobber med 
fysisk krafthandel. Etter utdanningen ved NTH drev han med utvikling av datasystemer for 
nordiske energiselskap, blant annet hos IFE i Halden og Statnett.

Avdelingen for krafthandel

F.v. Jan Kvame, Olav 
Kristian Birkeland og 
Randi Boge utgjør 
Østfold Energis 
krafthandelsavdeling.
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Tommy Fredriksen, mangeårig strategidirektør i Østfold Energi, 
deltok i en femårsperiode som foreleser og mentor i et norsk- 
vietnamesisk energisamarbeid. Prosjektet tok sikte på å gi unge 
vietnamesere innen kraftbransjen et kompetanseløft, og flere 
norske energiselskaper bidro til at prosjektet ble en suksess.

I 2008 tok finansdirektør Ragnar Søegaard i E-CO et initiativ til 
et samarbeid med vietnamesisk kraftindustri. Ideen var å etablere 
en stiftelse som skulle drive et masterprogram for ansatte i den 
vietnamesiske kraftindustrien. Akademisk samarbeidspartner var 
Asian Institute of Technology i Bangkok/Hanoi. Dette ble starten 
på Østfold Energis engasjement i Vietnam.

Ved oppstarten i 2008 var målet å få til kompetanseheving og 
kompetanseoverføring fra kraftbransjen i Norge til Vietnam. Som 
delmål skulle hver enkelt student gis utvikling og perfeksjonering 
i engelsk fagspråk, muligheter til å gjennomføre internasjonale 
studier på høyt faglig nivå i Vietnam, Thailand og Norge, samt å 
legge en plattform for karriereutvikling i respektive organisasjoner. 

100 MASTERSTUDENTER PÅ FEM ÅR
Måloppnåelsen for det kortsiktige målet om kompetanseheving var 
meget vellykket. Studentene opparbeidet gode engelskkunnskaper, 
gjennomførte kursprogrammet og fikk en faglig og kommersiell 
kompetanseheving. For mange av dem var studieturene til Thai-
land og Norge deres første utenlandsreise. Masteroppgaven ga dem 
muligheter til fordypning innenfor fagområder som vil være med på 
å utvikle kraftbransjen i Vietnam. MBA-graden har for mange av 
studentene medført rask karriereutvikling innen egen organisasjon 
og for enkelte nye utfordringer på høyere nivå hos ny arbeidsgiver.

ØSTFOLD ENERGI BIDRO
En av dem som deltok aktivt i programmet, var strategidirektør 
Tommy Fredriksen fra Østfold Energi. Han fikk i 2010 en fore-

Fra Sarpsborg til Hanoi
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spørsel fra Ragnar Søegaard om å undervise i fornybar energi. 
Fredriksen forteller at det var en stor utfordring. 

– Jeg overtok faget etter en amerikansk professor, men la det 
opp på min måte. Det var en styrke at jeg kunne benytte prak-
tiske eksempler fra våre egne anlegg. Første gang jeg foreleste, var 
i mars 2011. Da reiste jeg alene til Hanoi og møtte en gruppe på 
20 forventningsfulle studenter. Det gikk over all forventning. Jeg 
gjennomførte tilsvarende undervisning i 2012 og 2013, og det ble 
også en reise med besøk på flere kraftanlegg, forteller Fredriksen.

Vietnam med over 90 millioner innbyggere trenger mer kraft for 
å skaffe folk et bedre liv. Deltakelsen har også satt norske utford-
ringer og problemer i perspektiv. Man slutter å bruke ord som 
«katastrofe» og «krise» i kraftforsyningen i Norge når man har 
opplevd et land som Vietnam.

– I tillegg møtte jeg mange flotte mennesker. Da hele familien i 
2014 dro på ferie til landet, ble vi svært godt mottatt. Samlet sett 
var Vietnam-engasjementet, som varte i fem år og var en suksess, 
noe jeg er stolt av å ha vært en del av. Utlandet er utfordrende, 
men norsk kraftindustri burde i større grad ta del i den voldsomme 
utviklingen som skjer internasjonalt, sier Tommy Fredriksen.

Tommy Fredriksen sammen 
med masterstudentene i 
Hanoi i mars 2011.
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Jan Engsmyr og Arne Øren hadde viktige tillitsverv i Østfold Energi 
gjennom mange år. De representerte kontinuitet og samarbeids-
vilje og bidro til gode prosesser eierne imellom. På generalfor-
samlingen i 2018 takket begge for seg.
– Det har vært en reise, og tiden i Østfold Energi var veldig inter-
essant, sier de to.

De to Arbeiderparti-politikerne, som hadde viktige verv i Øst-
fold Energi, brakte med seg solid sosialdemokratisk ballast 
for sitt virke. De var skjønt enige om at offentlig eide sel-

skaper bør ha hånd om energiproduksjon basert på fellesskapets 
ressurser.

– Med den nye energiloven fra 1. januar 1991 var det duket for 
forandringer og konkurranse innen elverkssektoren. Dermed måtte 
politikerne bli mer opptatt av det som skjedde med elverk et. Jeg 
ble først ordentlig bevisst på elverkets betydning da jeg ble ord-
fører i Sarpsborg i 1995. Fram til da så jeg og mange andre på 
elverket som noe som «bare var der». Elverksfolkene var dyktige, 
passet på at anleggene var i orden, og at det lyste i lampa, sier Jan 
Engsmyr. 

POLARISERT UTBYTTEDISKUSJON
Vi snakker ofte om meningsforskjeller mellom by og land, og en slik 
diskusjon verserte i Østfold Energi på begynnelsen av 1990-tallet. 
Bykommunene, med Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg i spis-
sen, mente at Østfold Energi burde betale utbytte til de kommunale 
aksjeeierne. De mindre kommunene var dypt uenige og ville heller 
at utbyttemillionene tilfalt abonnentene i form av lave strømpriser.

– I ettertid fortoner det seg som en ganske kuriøs strid, smiler 
Arne Øren. – Det dreide seg ikke om store beløp, snarere om prin-

Engsmyr og Øren viktige 
tillitsvalgte i Østfold Energi

Jan Engsmyr
Nestleder i styret 1996–2018

Arne Øren
Bedriftsforsamlingens leder 
1995–2004
Styreleder 2012–18
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sipper. Så ble uenigheten mellom bykommunene og kommunene i 
Indre Østfold nokså snart visket ut. Etter at man først hadde vent 
seg til at selskapet skulle betale utbytte, var det ingen som sa «nei 
takk». Utbyttene vokste år for år og toppet seg etter salget av dat-
terselskapene til Sydkraft, minnes Øren. 

UTBYTTE VIKTIG FOR EIERNE
Arne Øren var fylkesordfører og Jan Engsmyr ordfører i Sarps-
borg parallelt med at de satt i bedriftsforsamling og styre i Øst-
fold Energi. Utbyttene fra energiselskapet bidro til å redde de 
kommunale budsjettene mange ganger. Etter noen års opptrap-
ping mottok eierne årlig omkring 200 millioner kroner fra Øst-
fold Energi. 

– Var det vanskelig å skille mellom eierrollen med ønsker om lokale 
arbeidsplasser og gode utbytter og rollen som tillitsvalgt i selskapet?
– Nei, det synes jeg ikke. Under min tid i styret har jeg lagt stor 
vekt på å være selskapets talsmann og ikke kommunerepresentant. 
Det synes jeg også de fleste andre klarte. Noen ganger har kanskje 
lokale interesser gjort seg gjeldende, men stort sett synes jeg dette 
har vært fint avveid, sier Jan Engsmyr.

BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER
Arne Øren ledet bedriftsforsamlingen i Østfold Energi i perioden 
1995–2004. Bedriftsforsamlingen hadde noen formelle oppgaver, 
som å behandle årsoppgjøret, drøfte omorganiseringer og større 
investeringer samt velge selskapets styre. 

– Ellers var den langt på vei «et sandpåstrøingsorgan», men 
hadde en viktig tilleggsfunksjon. I bedriftsforsamlingen fikk eierne 
informasjon fra selskapets ledelse, de kunne stille spørsmål og 
diskutere hva de ville med eierskapet. I hele perioden da jeg ledet 
bedriftsforsamlingen, var jeg også fylkesordfører. Jeg var opptatt 
av å samle eierne om felles standpunkter, og i dette arbeidet var 
bedriftsforsamlingen viktig, sier Øren.

Da Østfold Energi solgte datterselskapene til Sydkraft i 2003, 
ble bedriftsforsamlingen overflødig og forsvant året etter. Til gjen-
gjeld ble det etablert en ordning med eiermøter som senere har hatt 
stor betydning når vanskelige spørsmål skal diskuteres.
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STORE ENDRINGER PÅ 25 ÅR
– Hva husker du best fra tiden du har vært med i Østfold Energi?
Jan Engsmyr tenker seg om og konstaterer at det skjedde veldig 
mye i løpet av de drøye to tiårene han var med i styre og stell. 

– Samlingen av de mange elverkene i Østfold til én enhet var 
en stor sak. Østfold Energi ble et av de største elverkene i landet 
og drev en omfattende virksomhet. Noen år senere ble det kon-
serndannelse og salg av datterselskaper som medførte en ny runde 
med endringer. I dag kan en vel si at Østfold Energi har kommet 
tilbake til røttene som en stor og veldrevet energiprodusent, sier 
Jan Engsmyr.

– Elverket som vi kjente det før alle sammenslutningene, er helt 
forsvunnet. Hva synes dere om det?
Arne Øren svarer: – Det er litt vemodig, synes jeg. Elverket var 
en institusjon i de fleste kommuner, og mange hadde jobben sin 
der. Kravene om mer effektiv drift har medført store forandringer 
både innen offentlig og privat sektor. At elverket forsvant, var en 
del av prisen man måtte betale. 

Selv var han på sitt første elverksmøte i Rolvsøy kommune i 
1982 og med på å bestemme «strømprisen», som det het den gang. 
Det skjedde på årets siste møte. I dag er det markedet som tar seg 
av prisfastsettelsen, mens NVE regulerer nettleien ved å stille effek-
tivitetskrav til nettselskapene.

SAMLET OM FELLES STANDPUNKTER
– Du har bakgrunn fra Jern og Metall, men i styret har du fram-
stått som samlende og tålmodig?
Jan Engsmyr ler: – I yngre dager var jeg nok mer «Jern og Metall» 
enn jeg er nå. I styret har det vært viktig å falle ned på stand-
punkt er alle kunne enes om. Det var gjennomgangstonen i styre-
arbeidet selv om det i enkelte saker kunne være friske diskusjoner.

– I din tid som nestleder har det vært tre styreledere. Hvordan har 
disse vært?
– Nils Bjørnebekk, Egil Ullebø og Arne Øren har vært gode styre-
ledere som har tatt seg tid til å diskutere sakene ferdig før de skulle 
avgjøres. Alle tre er kloke personer med selskapets beste for øye. 
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Jeg lærte mye av dem og er fornøyd med å ha sittet som nestleder 
i hele perioden, sier Engsmyr. 

EIERMELDING OG MINDRE STYRE
– Noe av det siste dere var med på, var å få utarbeidet en omfat-
tende eiermelding i 2017 og få redusert styret fra 14 til sju repre-
sentanter. Det var viktig?
Arne Øren: – Eiermeldingen er et gjennomarbeidet dokument som 
beskriver nåsituasjonen for Østfold Energi og energiforsyningen på 
en god måte. Dessuten peker den ut retningen for selskapet i årene 
som kommer. Mange gode krefter bidro med innspill til Eiermeldin-
gen, og jeg håper at den blir jevnlig lest og brukt slik at målene nås. 

Øren kom tilbake i ledelsen av selskapet som styreleder i 2012 
etter Egil Ullebø og ble sittende til 2018. Da ønsket han at andre 
skulle ta stafettpinnen videre.

Jan Engsmyr og Arne Øren 
har kort vei til smilet. De har 
bidratt til god stemning og 
et gunstig samarbeidsklima i 
Østfold Energi-styret.
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Om styrets størrelse sier Jan Engsmyr: – Diskusjonen om styr-
ets størrelse pågikk i mange år. Da bedriftsforsamlingen ble avvik-
let i 2004, ble styret utvidet fra 12 til 14 representanter. De fleste 
var enige om at det var for mange, men ingen av eierne hadde lyst 
til å vike plassen. Roteringen blant kommunene i Indre Østfold 
medførte dessuten at disse var ute av styret i lengre perioder. Der-
for var det positivt at vi fikk gjennomført styrereformen i 2018.

Da trådte Engsmyr ut etter å ha vært nestleder i 22 år.
Om et mindre styre sier Arne Øren: – Det er utfordrende for sel-

skapet å sette sammen et nytt styre med så få medlemmer. Det må 
gjøres en rekke avveininger med hensyn til hva som skal ivaretas. 
Viktigst er det at styret besitter nødvendig kompetanse. Ved at det 
ikke lenger sitter politikere i styret, har det armlengdes avstand til 
eierne. Samtidig vil jeg minne om at «politisk kompetanse» ikke 
er uten betydning i et offentlig eid selskap som Østfold Energi.

EFFEKTIVISERER VIRKSOMHETEN
I kjølvannet av lavere kraftpriser gjennomførte Østfold Energi 
et effektiviseringsprogram som innebærer kostnadskutt og ned-
bemanning. Det var uvante toner?
– Ja, det kan du si. I kraftforsyningen har det stort sett gått bra, 
med noen svingninger. Men fra 2010 inntraff en periode med 
vedvarende lavere kraftpriser, og etter hvert måtte vi ta grep. 

Effektiviseringspro-
grammet ble vedtatt i 
januar 2017 og med-
fører at bemanningen 
reduseres suksessivt til 
omkring 50 ansatte. 
Årlige innspar inger er 
beregnet til 28 millio-
ner kroner. 

– Det er aldri noe 
hyggelig å være med 
på nedbemanninger, 
men i vårt tilfelle bruk-
 er vi god tid på å nå 
målene. Et offentlig eid 

Etter den ekstraordinære 
generalforsamlingen 8. 
desember 1998. Fra venstre 
Greta Thuen, styreleder Nils 
Bjørnebekk, Hilde Borger, 
bedriftsforsamlingens leder 
Arne Øren og adm.dir. Egil 
Arntsen.
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selskap med god økonomi må ta vare på de ansatte. Slike hensyn 
går foran utbytte til eierne. Jeg er sikker på at Østfold Energi i 
2020 kommer til å framstå som veltrimmet og offensivt, rede til å 
møte nye utfordringer, sier Arne Øren.

HAR STORE SAMFUNNSOPPGAVER
– Hovedoppgavene for et selskap som Østfold Energi i dag?
– Er det noe jeg har blitt overbevist om i min tid i Østfold Energi, 
så er det at denne typen selskaper skal være offentlig eid. Naturres-
sursene som utnyttes, enten det gjelder vannkraft eller vindkraft, er 
et gode alle innbyggere eier i fellesskap. Det må stilles store krav 
til miljøbevissthet og bærekraftig forvaltning av slike ressurser, og 
da bør selskapene som driver med dette, ha solid forankring, sier 
Jan Engsmyr. Han legger til: – Gjennom årene har Østfold Energi 
skapt store verdier for eierne, og betydelige beløp er ført tilbake 

Da Østfold Energi hadde 
sikret seg halvparten av Siso 
kraftverk i Nordland, dro 
styret på befaring dit. 
Arne Øren (i midten) og 
Jan Engsmyr hygger seg 
i steinaldergammen på 
Tuvsjya sammen med 
Morten Karlsen t.v., Stein 
Vidar Nemeth og Per Ove 
Torper.
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i form av utbytte. Dette har vært et givende samspill. Nå er sty-
ret og eierne opptatt av at tilstrekkelig kapital blir igjen i Østfold 
Energi slik at selskapsverdiene kan utvikles videre. Det synes jeg 
er en langsiktig og fornuftig tankegang.

FRAMTIDA SER LYS UT
– Framtidsutsiktene for Østfold Energi?
– Jeg synes de ser veldig lovende ut. I dag er det markedet som 
 styrer det vi driver med, og grønn energi er en viktig del av fram-
tidsbildet. Med etableringen av regionen Viken er det noe usik-
kert hva det blir til av fusjoner eller aksjeoverdragelser. Basisen 
må være å drive effektivt og utnytte ressursene på en best mulig 
måte, sier Arne Øren.

Jan Engsmyr: – Jeg istemmer i det. Selskapet er i dag tilpasset 
til det vi skal drive med og har dyktige ansatte. Så må Østfold 
Energi fortsatt være innovativt og bruke penger på å utvikle inter-
essante forretningsområder. «Kompetansestyrt utvikling» heter det 
på moderne norsk, og det er en god betegnelse på det som skal til 
for å henge med i utviklingen.

Nestleder Jans Engsmyr 
t.h. og styremedlem 

Trygve Westgård signerer 
kjøpsavtalen for Siso 

kraftverk i 2010. Adm.dir. 
Rolf M. Gjermundsen bak 
t.v. og Tommy Fredriksen 
passer på at alt går riktig 

for seg.
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Norsk energiforsyning er sterkt avhengig av sine IT-systemer. Dette gjelder også Østfold Energi 
som gjennom mange år har vært langt framme i bruken av digitale verktøy og systemer. Paral-
lelt med installering av nye systemer, jevnlige oppgraderinger og vedlikehold har selskapet 
vært opptatt av å sikre sine digitale systemer på en betryggende måte. I takt med et voksende 
digitalt trusselbilde har IT-sikkerhet høy prioritet hos Østfold Energi.

IT-avdelingen har i perioder hatt et stort omfang, men er skalert ned og omorganisert i 
takt med rasjonalisering av virksomheten. Parallelt er en betydelig del av driften outsourcet 
til et stort IT-selskap. 

IT-avdelingen består i 2019 av tre medarbeidere – Mevlida Becirovic, Frank Eriksen og Jan 
Erik Arntzen. De har alle arbeidet i selskapet i en årrekke, har høy og oppdatert kompetanse 
innen sine fagområder og kjenner selskapets behov godt. De er hele tiden opptatt av å utvikle 
selskapets digitale støttesystemer i takt med endringene omverdenen og har som regel en løs-
ning om systemene en sjelden gang skulle svikte.

IT-avdelingen i Østfold 
Energi består av f.v. Frank 
Eriksen, Mevlida Becirovic 
og Jan Erik Arntzen.

Mevlida, Frank og Jan Erik 
sørger for IT-virksomheten
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En av de største oppgavene menneskene står overfor i dag, er å redusere de globale klima-
gassutslippene. Energiforsyningen må stå for en betydelig del av reduksjonen om målset-
tingene skal nås. Som fornybarprodusent er Østfold Energi en viktig del av løsningen. Denne 
posisjonen gir også selskapet en rekke interessante muligheter.

Det europeiske energimarkedet som Østfold Energi inngår i, er i stor endring. Klima, 
konkurransekraft og forsyningssikkerhet er sterke drivkrefter. Europa går fra fossilt til 
fornybart, og kull og kjernekraft byttes ut med sol- og vindenergi. Landene knyttes tet-

tere sammen gjennom nye mellomlandsforbindelser, blant annet mellom Norge og Tyskland 
og Norge og England. 

Energisektoren digitaliseres, og bruken av elektrisitet i samfunnet øker. Det er nå også større 
interesse for lokal kraftproduksjon blant forbrukerne. Med effektiv drift og vekstambisjoner 
møter Østfold Energi de store endringene i energisektoren, og det skapes muligheter for nye 
forretninger. Selskapets strategi er å vokse basert på sin energikompetanse, og ambisjonen er 
å være blant landets mest effektive energiselskaper. 

SKAL HA FLERE BEIN Å STÅ PÅ
Forretningsutviklingen i selskapet er strukturert om for å skaffe flere bein å stå på. Målset-
tingen er å skape ny lønnsom omsetning på 100 millioner kroner i 2025. Gjennom resultat-
forbedringsprogrammet «Løft» er årlige kostnader redusert med om lag 25 millioner kroner. 
Virksomheten er i kontinuerlig forbedring og tar i bruk nye digitale løsninger for å effektivi-
sere og forbedre virksomheten ytterligere. 

Høyere kraftpriser og solide resultater fra de deleide selskapene bidro til økt omsetning og 
et solid resultat i 2018. Gjennom et godt samspill mellom ansatte, ledelse og styre er Østfold 
Energi rustet til å møte de mange store utfordringene som venter i årene framover. 

Perioden 2018 og videre:

KLAR FOR KLIMAOMSTILLING 
– GODE FRAMTIDSUTSIKTER

Motstående side:
Østfold Energis ledergruppe i 2019. Fra venstre Per Ove Torper, Johnny Pedersen, Magne Netland, 
Morten Karlsen, Hege Håkonsen, Oddmund Kroken og Martin Fledsberg Vatne.
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– Det beste med kraftforsyningen er at vi får anledning til å 
jobbe med saker som virkelig betyr noe for kloden vår. I løpet av 
arbeidsdagen gir vi vårt bidrag til en renere og mer bærekraftig 
framtid.

Oddmund Kroken leder Østfold Energi på det sjuende året og 
ser lyst på selskapets muligheter.

Oddmund Kroken hadde en allsidig bakgrunn da han kom 
til Østfold Energi. Han er utdannet elektroingeniør fra 
Østfold Ingeniørhøgskole og sivilingeniør i industriell 

økonomi fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim. 
Etter endt utdanning arbeidet han i Østfoldforskning før han 
begynte i Peterson-gruppen hvor han hadde ulike lederroller. Der-
etter arbeidet han i Norcool-konsernet hvor han ble administrer-
ende direktør. Siste stopp før han kom til Østfold Energi, var det 
franske konsernet Saint-Gobain – de seneste årene som admini-
strerende direktør i Saint-Gobain Bøckmann AS. Han er gift og 
har to voksne døtre.

STERK OG GOD BEDRIFTSKULTUR
I 2012 ble Oddmund Kroken ansatt som Rolf M. Gjermundsens 
etterfølger. Gjermundsen hadde innehatt ledende stillinger i sel-
skapet gjennom 22 år. Om den nye sjefen husker sitt første møte 
med Østfold Energi?

– Ja, det gjør jeg! For mange år siden fikk jeg en stor, flott tren-
ingsbag med Østfold Energiverks logo på. Den har jeg faktisk 
ennå. Ellers var det første ordentlige møte med selskapet jobb-
intervjuet i 2012. Jeg opplevde et varmt, trygt og inkluderende 
møte med personalsjef Mette Qvortrup. Hun fikk meg til å føle 
meg velkommen fra første stund, sier Kroken.

– Østfold Energi har et stort 
og viktig samfunnsoppdrag

Motstående side:
Oddmund Kroken har en 
allsidig bakgrunn fra norsk 
næringsliv.
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– Hvordan opplever du menneskene i Østfold Energi?
– I stor grad er det menneskene og kulturen som utgjør DNA-et 
og identiteten i Østfold Energi. Jeg ble raskt imponert over kunn-
skapen, lojaliteten og stoltheten som finnes hos medarbeiderne 
i selskapet. De er i tillegg en positiv gjeng med mye humor. Alle 
bidrar på sin måte til beste for selskapet. Jeg har arbeidet i flere 
selskaper og hatt mange dyktige medarbeidere, men det vi har i 
Østfold Energi, opplever jeg som unikt. Trolig er det derfor ingen 
slutter og mange søker jobb hos oss.

STÅR SEG GODT SOM SELSKAP
– Hvordan står Østfold Energi seg i forhold til det private næringsliv?
– Det er mindre forskjeller mellom privat og offentlig virk-
somhet enn hva jeg forventet. Det er vanskelig å gi noen gene-
relle karakteristikker, for alle bransjer er forskjellige. I Østfold 
Energi opplever jeg at vi har mer tilgjengelige ressurser, og vi 
har et langsiktig perspektiv på det vi jobber med. I tillegg har 
vi samfunnsoppdraget som en viktig tilleggsdimensjon. I det 
private næringsliv er nok resultatorienteringen og endrings-
evnen fortsatt større, og noe av dette har jeg har forsøkt å ta 
med meg inn i selskapet.

– Østfold Energis samfunnsoppdrag, hvordan definerer du det?
– Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til at det er spenning og fre-
kvens i stikkontakten i hjem, skoler, sykehus og overalt ellers i 
samfunnet hver dag hele året. I tillegg skal vi drive så godt at vi 
kan bidra økonomisk til eierne og lokalsamfunnene i form av 
utbytte. Ikke minst skal naturressursene vi er satt til å forvalte, 
 ivaretas på aller beste måte i et generasjonsperspektiv.

GODT TRIMMET FOR FRAMTIDA
– Effektiviseringsprogrammet fra 2017 har gitt en veltrimmet  
og godt tilpasset organisasjon? 
– Ja, jeg følte det var behov for å sette effektivitet og kostnads-
reduksjoner på dagsordenen. Skal man lykkes som organisasjon 
og overleve på sikt, må man være effektiv og blant de beste i alle 
ledd. Jeg så et potensial for forbedringer. Det har vært en krev ende 
prosess, men resultatet er et styrket og mer framtidsrettet selskap. 
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– Snømagasin og regnvær i fjellet er viktige for Østfold Energi. 
Du følger med på værmeldingen?
– Litt mer interessert i det nå enn tidligere, ja. Spesielt gjennom-
snitts temperaturer og snømengder står nok litt høyere på agend-
aen nå.

– I de fleste selskaper legger man vekt på at direktør og  
styre leder går i tospann. Får dere til det i Østfold Energi?
– Det synes jeg absolutt. Gjennom fem år hadde jeg et nært og 
godt samarbeid med tidligere styreleder Arne Øren. Også samar-
beidet med vår nye styreleder, Marthe Lie, er meget bra. I tillegg 
til at samspillet mellom daglig leder og styreleder er viktig, vil jeg 
også nevne at samarbeidet mellom administrasjonen og hele  styret 
er godt og tillitsfullt.

ØSTFOLD ENERGI ER EN DEL AV LØSNINGEN
– Utviklingen de nærmeste årene, hvordan tror du den blir?
– Vi går en veldig spennende tid i møte. Klodens kanskje vik-
tigste prosjekt er å få ned de globale CO2-utslippene, og her er 

Oddmund Kroken t.v. og 
Tommy Fredriksen under 
åpningen av Midtfjellet 
vindpark.
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Østfold Energi en viktig aktør. For-
nybarbransjen spiller en helt sentral 
rolle i arbeid et med å bytte ut fos-
sile energikilder med rene, fornybare 
kilder. Vi kommer tettere på Europa 
og vil se nye anvendelser av forny-
bar energi. 

– Også markedene vi opererer i, 
endres. De blir mer digitale, og slutt-
kundene vil ha mer å si og vil i større 
grad bidra i form av egen forsyning. 
Med alle endringene dukker det også 
opp nye forretningsmuligheter. I sum 
gir dette oss mange muligheter, og da 
gjelder det å gripe disse. Jeg er grunn-
leggende optimist for framtida – den 
blir bra for oss i Østfold Energi!

– Hvordan ser du for deg Østfold 
Energi om 10–15 år?
– Da er vi fortsatt en betydelig energi-
produsent innenfor vannkraft, vind-
kraft og varme. Selskapet har funnet 
flere bein å stå på, og vi har lyktes 
med vår forretningsutvikling. Østfold 
Energi er et større og bredere selskap 
som står støtt. Vi vil fortsatt være et 
selvstendig selskap med lokale eiere 
og et utstrakt samarbeid i nye alli-
anser. Mye er endret, men kulturen, 
smil et og det gode DNA-et er fortsatt 
i god behold, sier Oddmund Kroken.

– Det er menneskene som former 
bedrifts kulturen og utgjør DNA-et 

og identiteten til Østfold Energi, sier 
Oddmund Kroken. Her sitter han foran 

t.v. sammen med ansatte i Kalnesveien 5.
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Det er det offentlige gjennom stat, fylkeskommune og kommuner 
som er de store vinnerne når verdiskapingen fra Østfold Energi 
fordeles. Omkring halvparten av den samlede verdiskapingen på 
890 millioner kroner føres tilbake til det offentlige.

Ø stfold Energi er opptatt av å ha et godt forhold til naboer, 
grunneiere, eiere og vertskommuner. Gjennom lønnsom 
forretningsdrift bidrar selskapet til en positiv utvikling i 

lokalsamfunnene vi opererer i. Disse nyter godt av skatter, avgift er, 
arbeidsplasser og flere andre økonomiske effekter.

BÆREKRAFTRAPPORT SIDEN 2013
Østfold Energi utarbeidet sin første bærekraftrapport i 2013. 
For selskapet handler bærekraft om hvordan det ivaretar det 
ytre miljø, hva som gis tilbake til samfunnet, hvordan egne med-
arbeidere behandles, og at selskapet drives i henhold til god 
forretningsetikk.

Bærekraftrapporten har et bredere perspektiv enn årsrapporten 
som omhandler de økonomiske størrelsene. Bærekraftrapporten 
tar for seg selskapets direkte og indirekte påvirkning på menne-
sker, miljø og samfunn. Samfunnsregnskapet, som viser hvordan 
verdiskapingen fordeles, er en del av bærekraftrapporten.

INNSATS OG RESULTATER I 2018 
Østfold Energi skaper store verdier for samfunnet. En betydelig 
andel av verdiene tilfaller det offentlige i form av utbytte til eierne 
og skatter og avgifter til stat, fylkeskommune og kommuner. Øst-
fold Energi skapte i 2018 verdier for ca. 890 millioner kroner. Av 
dette gikk 437 millioner kroner til staten, fylkeskommuner og 
kommuner. 

Samfunnsregnskapet for 2018 
– skapte verdier for 890 mill.
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Leverandørene ble godtgjort med 209 millioner kroner, mens 
finansinstitusjonene mottok 75 millioner kroner. 35 millioner kro-
ner ble utbetalt i form av lønn og andre ytelser til de ansatte. 

Siden det første gang ble utbetalt utbytte i 1995, har Østfold- 
samfunnet mottatt nesten fire milliarder kroner fra Østfold Energi. 
I 2018 ble det betalt ut 56 millioner kroner i utbytte til selskap-
ets eiere. 

SPONSORVIRKSOMHET
Østfold Energi bidrar til en rekke samfunnsnyttige formål. Sats-
ingsområdene er ungdom, utdanning, miljø og fylkesomfattende 
kulturtiltak. De siste årene har Østfold Energi satset på å spre 
kunnskap om fornybar energi, spesielt rettet mot barn og unge i 
Østfold. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer man 
en rekke energicamper for elever i Østfold gjennom skoleåret. 
Disse campene skal inspirere til jobb og utdanning i kraftnæring en. 
l 2018 deltok 350 elever på energicampene.

Østfold Energi har også en partneravtale med lNSPIRIA Science 
Center i Sarpsborg der de besøkende kan lære mer om blant annet 
matematikk, naturvitenskap, teknologi og energi.

Verdiskapning 2018 (tall i hele tusen) fordelt på mottagere

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000

Total verdiskapning

Skatter og avgift

Leverandører

Til vekst og avdrag

Finansinstitusjoner

Eiere

Ansatte inkl pensjon

895 363

380 542

209 669

139 198

74 923

56 000

35 031

Diagrammet viser hvordan 
Østfold Energis totale verdi-
skaping på 890 millioner 
kroner ble fordelt. Omkring 
halvparten tilfalt det 
offentlige i form av skatter, 
avgifter og utbytte.
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De fleste setter pris på å være «høyt skattet», men noen gan-
ger kan det bli for mye selv av det gode. Det mener en samlet 
norsk kraftforsyning som har gitt et tydelig signal til politikerne: 
– Vannkraftbeskatningen hindrer i dag viktige investeringer og 
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren og 
bør revideres.

Det er medlemsorganisasjonen Energi Norge som fronter 
bransjens misnøye med skattenivået og gir innspill til et mer 
oversiktlig og bærekraftig skattesystem. Og Energi Norge er 

en tung aktør. De 280 medlemsbedriftene står for 99 prosent av 
kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til 90 prosent 
av strøm- og nettkundene i Norge.

50 MILLIARDER I SKATTER OG AVGIFTER
Fornybarnæringen omsetter for omkring 75 milliarder kroner årlig 
og omfatter over 20 000 årsverk. Næringen representerer den stør-
ste verdiskapingen i Fastlands-Norge og bidrar med omkring 50 
milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter, avgifter og utbytte 
til offentlige eiere hvert år. Rundt 90 prosent av kraftproduksjonen 
og 85 prosent av kraftnettet eies av kommuner, fylker og staten. 

Energi Norge og medlemsbedriftene har i flere år pekt på kon-
sekvensene et høyt skattenivå har for investeringene i ny forny-
bar energi. Viktige investeringer blir lagt på is, stikk i strid med 
ønskene for «det grønne skiftet». Overgangen fra fossile til for-
nybare energiformer forutsetter økt tilgang på fornybar energi. 
Regjeringen valgte i 2018 å nedsette et ekspertutvalg som skal 
vurdere dagens intrikate skattesystem for vannkraftproduksjon. 
Utvalget ledes av tidligere NVE-direktør Per Sanderud og skal 
levere sin rapport innen oktober 2019.

Norsk kraftforsyning er 
en høyt skattet bransje
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GRUNNRENTESKATT PÅ 37 PROSENT
Grunnrente er den inntekt man kan få av å eie eller disponere jord 
og andre naturherligheter som skog, malmleier, fosser og forekom-
ster av olje og gass. Det er beskatningen av denne utnyttelsen som 
har økt så sterkt for vannkraftbedriftenes vedkommende.

Både i statsbudsjettet for 2018 og 2019 foreslo regjeringen å øke 
grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon. I 2018 ble den økt til 
35,7 prosent, men det stoppet ikke der. I budsjettet for 2019 ble 
det plusset på ytterligere 1,3 prosent slik at grunnrentebeskatnin-
gen økte til 37 prosent. Økningen utgjør ifølge Energi Norge mer 
enn effekten av redusert selskapsskatt. Siden 2014 er grunnrente-
skatten økt med 7,0 prosentpoeng.

Det er flere ting som gjør grunnrenteskatten problematisk, blant 
annet at den ikke avledes av de økonomiske resultatene. Grunn-

Østfold Energi og øvrige 
kraftprodusenter betaler 
mer skatt enn de fleste andre 
bransjer. Bildet viser Dam 
Øljusjøen som er rehabilitert 
for betydelige beløp.
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renteskatten er basert på en fiktiv inntekt og ikke den virkelige 
prisen kraften omsettes til. Den tar heller ikke hensyn til faktiske 
kapitalkostnader, men en kalkulert risikofri rente basert på gjen-
værende investert kapital. Systemet for beregning av grunnrente-
skatt er komplisert og opptar store ressurser hos selskapene som 
skal beregne og betale slik skatt.

OVER 200 MILLIONER FRA ØSTFOLD ENERGI
Få om noen andre Østfold-bedrifter bidrar med så mye i skatt som 
Østfold Energi. For 2018 kom summen av skatter og avgift er opp 
i over 200 millioner kroner. Alminnelig overskuddsskatt utgjorde 
34 millioner kroner, mens grunnrenteskatten beløp seg til 125 mil-
lioner kroner.

Økonomidirektør Per Ove Torper i Østfold Energi sier at innret-
ningen på grunnrenteskatten bør revurderes slik at samfunnsøko-
nomisk gode vannkraftprosjekter blir gjennomført. Vannkraften 
er ryggraden i det norske kraftsystemet og leverer 96 prosent av 
strømproduksjonen. Med dagens skatteregime får vannkraften 
svekket konkurranseevne i forhold til andre teknologier og i for-
hold til nabolandene. Konsekvensen kan bli at gamle vannkraft-
verk ikke oppgraderes, og at nye utbyggingsprosjekter legges på is. 

Kraftprodusenter som Østfold Energi betaler i dag selskaps-
skatt, grunnrenteskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt og kon-
sesjonsavgifter i tillegg til avgivelse av konsesjonskraft. Mens 
norsk næringsliv for øvrig har fått betydelige skattelettelser gjen-
nom skattereformen, har vannkraftbeskatningen økt med mer enn 
reduksjonen i selskapsskatten.

PLANLEGGER STORE INVESTERINGER
Norske vannkraftverk står overfor store reinvesteringer de kom-
mende årene. Myndighetene anslår at det trengs over 100 mil-
liarder kroner fram mot 2050 bare for å opprettholde dagens 
produksjonsnivå. 

En rekke viktige aktører støtter opp om Energi Norges krav om 
en kraftskattereform, blant andre NHO, LO, Norsk Industri, EL og 
IT Forbundet, Zero, Distriktsenergi, KS Bedrift, Kraftfylka, Nor-
wea og LVK. Alle disse ønsker at mer av verdiskapingen blir igjen 
i selskapene slik at norsk fornybarproduksjon kan økes.
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Fra Dronningens gate til Grålum
Da Østfold Kraftforsyning ble etablert 1. januar 1974, fikk selskapet kontorlokaler i 
Dronningens gate 1 i Moss. Etter kort tid trengte man større plass og leide seg inn Kon-
gens gate 19. Her utvidet Østfold Kraftforsyning leiearealene etter hvert som det kom 
nye ansatte.

I 1985 sto det nye fylkeshuset i Sarpsborg ferdig, og Østfold Kraftforsyning flyttet 
inn. Etter hvert fylte selskapet opp halvannen etasje med sine stabsfunksjoner. Også de 
nyopprettede divisjonene fikk kontorer i fylkeshuset.

Forholdsvis snart begynte Østfold Energi å se seg om etter egne lokaler, og dette skjedde 
parallelt med at fylkeskommunen trengte mer plass til egne ansatte. I 1996 leide Øst-
fold Energi Televerkets tidligere hovedkontor i Glengsgata 19, og etter en omfattende 
oppgradering flyttet selskapet inn høsten 1996. Året etter kjøpte Østfold Energi eien-
dommen. Med på handelen 
fulgte ca. 50 utendørs par-
keringsplasser. Da Sarpsborg 
kommune bygde ny brann-
stasjon på parkeringstomta, 
fikk Østfold Energi et tilsvar-
ende antall parkeringsplasser 
i brannstasjonens kjeller.

Etter hvert som Østfold 
Energi krympet og plassbe-
hovet ble mindre, leide sel-
skapet ut stadig større deler 
av Glengsgata 19. 

I 2014 besluttet Østfold 
Energi å avhende Glengsgata 
19 og leie lokaler i et nybygg 
i Kalnesveien 5 på Grålum. 
Flyttingen fant sted i 2015.

I 1974 holdt Østfold Kraft-
forsyning til i Dronningens gate 1 

i Moss. Selskapets nåværende 
tilholdssted er Kalnesveien 5 

i Sarpsborg.
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Kraftprisen i Norge henger sammen med marginalkostnaden til Europas kullkraftverk, en 
størrelse som igjen avhenger av prisen på kull og CO2-kvoter. Kullprisen bestemmes av inter-
nasjonale konjunkturer, mens CO2-prisen følger av EUs kvotemarked. Stor etterspørsel etter 
CO2-kvoter driver prisen oppover og vice versa. 

I tillegg vil kraftprisen det enkelte år være påvirket av hydrologien i Norden i forhold til nor-
malen; det vil si om det er mye eller lite vann i magasinene. Fra 2011 sank kraftprisen mar-
kant, og det hang sammen med at kullkraftverkenes marginalkostnad gikk ned. Dette var en 
etterdønning etter finanskrisen i 2008 og medførte redusert etterspørsel etter CO2-kvoter. 
I tillegg beveget Norden seg fra et tørrår i 2010 med et hydrologisk underskudd på 30 TWh, 
til et fuktig 2012 med et kraftoverskudd på 10 TWh.

Det har også vært pekt på at ordningen med elsertifikater, som Norge og Sverige etablerte 
i 2011, har bidratt til lavere priser. Den ble innført i en periode da det var rikelig med kraft 

Kullkraft setter prisen 
i det nordiske markedet
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i det nordiske systemet. Med støtteordninger til ny fornybar produksjon ble kapasiteten økt 
og prisene enda lavere. Østfold Energi var positiv til sertifikatordningen, mens for eksempel 
E-CO var sterkt imot på grunn av de markedsmessige konsekvensene.

 
VANSKELIG Å SPÅ OM FRAMTIDA
I årene etter 2011 var prisene lave og forventningene framover beskjedne. Både norske og 
utenlandske analysemiljøer spådde lave kraftpriser fram til 2020 og deretter en svakt stig-
ende tendens. Spådommene ble gjort til skamme allerede i 2018 da man opplevde en bety-
delig prisoppgang. Kraftprisen var tilbake på nivået fra 2010, og de gode prisene har holdt 
seg i 2019. Utviklingen viser nok en gang at det er farlig å ha bastante meninger om kraft-
prisens utvikling.

Oppgangen man har sett, skyldes i hovedsak at CO2-prisen i 2018 økte fra 5 euro pr. tonn 
til omkring 20 euro pr. tonn. Dette førte igjen til at marginalkostnaden til kullkraftverkene 
økte til 45–50 euro pr. MWh og trakk den nordiske kraftprisen i været.

Østfold Energi lite fristet av utlandet
Østfold Energi har holdt seg på norsk jord og ikke investert utenfor landets gren-
ser. Selskapets administrerende direktør i period en 1994–2004, Egil Arntsen, hadde 
solid utenlandserfaring, blant annet fra det sørlige Afrika. Dette er en region med stort 
vannkraftpotensial. Arntsen var sekretær for energiministrene i frontlinjestatene mot 
Sør-Afrika og utredet hvordan disse kunne bli mer selvberget med energi. Noen uten-
landssatsing var ikke aktuell under Arntsens tid som leder.

I 2007–08 utredet ti norske kraftselskaper, blant dem Østfold Energi, om det var 
grunnlag for et internasjonalt vannkraftselskap under arbeidsnavnet Hydropower Nor-
way (HPN). Et interimsstyre anbefalte etablering, og målet for utbyggingen var imponer-
ende 4 TWh. Egenkapitalbehovet var anslått til 2,5 milliarder kroner. Styret i Østfold 
Energi fattet et positivt vedtak i forhold til initiativet som var tatt, men det ble det aldri 
noe av HPN. De fleste av deltakerne holdt seg i Norge. Noen få satset i utlandet, enten 
alene eller gjennom Statkraft-dominerte SN Power.

I 2010 fikk Østfold Energi tilbud om å bli medeier i et prosjekt i Georgia, Adjarists-
qali. Det var utviklet av det norske selskapet Clean Energy Invest. Administrasjonen i 
Østfold Energi innstilte på å gå inn med ti millioner kroner, men styret valgte å avstå.
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Alle bedrifter og organisasjoner har sin egen kultur, Østfold Energi 
også. «Østfold Energi-kulturen» kjennetegnes blant annet ved 
langsiktighet, ordentlighet, miljøbevissthet og omtanke for andre 
mennesker. Bedriftskulturen har stor betydning for hvordan sel-
skapet fungerer og hvordan det lykkes. 

Bedriftskultur dannes over tid og lar seg ikke lett forandre. 
Nyansatte sosialiseres inn i organisasjonen og får gradvis kul-
turen under huden. Ledernes betydning som rollemodeller når 

bedriftskultur formes, er stor. Sven O. Ambjørnrud, 
Egil Arntsen, Rolf M. Gjermundsen, Oddmund 
Kroken og de andre som har ledet selskapet gjen-
nom årene, har alle en aksje i den sterke bedrifts-
kulturen. Det har også tidligere personalsjef Mette 
Qvortrup.

Den nederlandske organisasjonsforskeren 
Geert Hofstede definerer en bedriftskultur som 
en «felles mental programmering». Det impli-
serer at kulturen ikke ligger i enkle visjons- og 
verdi formuleringer, men inne i hodet på dem 
som til enhver tid arbeider i selskapet. Kultur er 
ikke pent søndagstøy, men en nødvendighet for 
å lykkes i hverdagen.

BORGUND ET KULTURSYMBOL
Borgund Kraftverk er antakelig Østfold Ener-
gis fremste kultursymbol. Alle som besøker Bor-
gund, blir imponert over dimensjonene og det 
faktum at det i dag, 45 år etter starten, fram-
står som et moderne teknisk mesterverk. Det 

Østfold Energi-kulturen 
– den sitter i veggene
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ble bygd av pionerene uten en eneste datamaskin til hjelp. Borgund 
Kraftverk er et anlegg som vil stå der i århundrer. 

Når man skal forsøke å beskrive kulturen i Østfold Energi, er 
det begreper som «langsiktighet», «ansvarlighet» og «miljøbevisst-
het» som trer fram. Det er med sine produksjonsanlegg for miljø-
vennlig energi byggesteiner i samfunnets energiforsyning. Selskapet 
har fått tillatelse til å bruke noen av våre flotteste naturområder 
til energiproduksjon. Det medfører et stort ansvar og krever sin 
kvinne og mann.

BEDRIFTSKULTUREN ER STABIL
Kultur endrer seg over tid. Ikke så raskt som noen skulle ønske, 
men den endrer seg. Østfold Energi har vært utsatt for bety-
delige ytre endringer som har påvirket kulturen. Den viktigste 
var energiloven som trådte i kraft i 1991. Den stilte krav om 
mer markedsmessig tenkning i en forvaltningspreget ingeniør-
kultur. 90-årene var for øvrig preget av troen på markedskreft-
enes fortreffelighet. 

Noen vil si at Østfold Energi hadde sin «jappetid», men kultur en 
sto seg godt og justerte seg til den nye tid. Nå ligger en altover-
skyggende oppgave foran både vårt selskap og øvrige: Hvordan 
skaffe nok fornybar energi til en verden som trenger det, særlig 
for å møte klimautfordringene? Til dette trengs det selskaper som 
Østfold Energi.

DE ANSATTE SOM KULTURBÆRERE
Det ropes ofte på forandring og effektivisering, og det er ikke 
noe nytt i Østfold Energis historie. Den underliggende kulturen 
er likevel mer eller mindre den samme fordi den fungerer godt. 
En forutsetning er at de ansatte finner sin plass i et meningsfylt 
arbeidsfellesskap. 

Østfold Energi er preget av god kompetanse, langvarige anset-
telsesforhold, høy lojalitet og forpliktelse overfor oppgavene det 
skal løse. Til gjengjeld har selskapet vist respekt for de ansatte og 
deres organisasjoner, og man har hatt nøkterne og gode ordnin-
ger når det gjelder lønn, pensjonsforhold og velferd. 

Østfold Energi har ikke vært på forsidene når det gjelder leder-
lønninger og fete bonusordninger. «Og takk for det!» vil mange si. 
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Det har vært presset på noen ganger, men det ville ha vært umusi-
kalsk i et selskap eid av Østfold fylkeskommune og tretten kom-
muner. Ledelsen har representert nøkternhet og ansvarlighet og 
latt det smitte over på omgivelsene.

NYE UTFORDRINGER – KULTUREN BESTÅR
Ny teknologi blir tatt i bruk, nye tanker vinner fram, og nye kvin-
ner og menn setter sitt preg på selskapet. De skal fortsatt drive 
energianlegg som varer i mange generasjoner. Selskapet skal fort-
satt dekke samfunnets behov for energi, og det skal være i frem-
ste rekke når det gjelder utvikling.

Borgund Kraftverk var i sin tid en dristig og krevende satsing. 
De som fikk drevet investeringen gjennom, var ikke smarte for-
retningsfolk som tenkte på profitt. I dag kan vi mye mer om for-
retning og marked, men de grunnleggende verdiene er fortsatt der. 

Kulturen sitter i veggene!

Østfold Energi er preget 
av et godt arbeidsmiljø.  
F.v. Olav Kristian Birkeland, 
Heidi Wisur Hansen og 
Anne Olaussen.
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Før kalte man den for personalavdelingen, men personalbegrepet har utviklet seg. Avdelingen 
kalles nå for HR (human resources), og her arbeider Hege Håkonsen og Elisabeth Teien. De 
ivaretar alle HR-relaterte oppgaver fra tradisjonell personaloppfølging til kompetanse- og 
medarbeiderutvikling i tråd med selskapets mål.

HEGE HÅKONSEN er HR-direktør og har i tillegg ansvar for IT og kommunikasjon. Hun har 
med andre ord flere viktige ansvarsområder i den nye Østfold Energi-organisasjonen. Ikke 
minst har hun vært viktig under gjennomføringen av kostnadseffektiviseringsprogrammet 
«Løft» som fullføres i 2020. 

Hege har lang fartstid innen HR og jobbet tidligere som HR- leder i revisjons- og rådgiv-
ningsselskapet BDO i Oslo før hun begynte i Østfold Energi i 2016.

ELISABETH TEIEN er HR- og administrasjonskoordinator. Hun har en allsidig hverdag og arbei-
der med HR, er kontaktperson overfor huseier, tilrettelegger styrearbeidet og deltar i forbe-
redelsene til generalforsamling og eiermøter. I tillegg er hun arkivansvarlig. 

Hun begynte i Østfold Energi i 1996 som sekretær for nett direktør Madeleine Cato. Mellom 
2003 til 2010 arbeidet hun i  Fortum Distribution hvor hun blant annet var informasjons ansvarlig.

HR med Hege og Elisabeth 
har viktige oppgaver 

Elisabeth TeienHege Håkonsen
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En gang var elverket en viktig bedrift i kommunen. Der fantes det 
fagfolk på strøm, og elverkssjefen var en av få i kommunen med 
sivilingeniørkompetanse. Mange mennesker hadde sitt arbeid ved 
elverkene i Østfold. De var trygge og gode arbeidsplasser.

I dag skal man lete godt for å finne rester etter det lokale elverket. 
Etter et par tiår med sammenslutninger, regionalisering, divisjon-
alisering og salg av selskaper til utenlandske aktører, er de tid-

ligere elverkseiendommene for lengst fraflyttet og solgt. De fleste 
som hadde sitt arbeid i lokalmiljøet, har funnet seg annet å gjøre. 
Noen ganske få arbeider fortsatt i elverkssektoren. Og så er det 
mange elverkspensjonister som gjerne mener at «alt var bedre før».

– HVOR BLE DET AV ELVERKET? 
Vi som har jobbet i elverkssektoren, får med jevne mellomrom 
ovenstående spørsmål fra velmenende mennesker som bare lurer. 
De lurer også på om nyordningen vi har fått, med store selskaper 
som har hovedkontor langt unna, er til det bedre. Det skulle ikke 
forundre meg om noen fra det gamle elverket lurer på det samme.

Kundene betalte før i tiden «en strømpris», og dagens ordning 
med nettleie og kraftpris hørte framtida til. Strømprisen ble behand-
let av elverksstyret og endelig vedtatt av kommunestyret på det 
årlige julemøtet. Den varierte lite fra år til år, og i det store hele hvilte 
det en atmosfære av stabilitet og trygghet over det gamle elverket. 

ENERGILOVEN UTLØSENDE
Energiloven som trådte i kraft fra 1. januar 1991, utløste mange 
og store endringer i elverkssektoren. Produksjon og salg av kraft 
skulle nå underlegges markedskreftene. Egentlig var det en revo-
lusjon, men den gikk ganske stille for seg. Nesten ingen så rekke-
vidden av endringene som fant sted. Også nettvirksomheten ble 
gjenstand for en annen type regulering med stadige krav om effek-
tivisering og kostnadsreduksjoner. 

Hvor ble det av elverket?
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Elverkssektoren hadde vært en monopolbasert virksomhet fra 
den spede starten omkring 1900 og fram til 1991, men nå skjedde 
det mye på kort tid. Noen ganske få forsøkte å rope et varsku, 
men stort sett var alle «med på leken». Også de tillitsvalgte slut-
tet opp om endringene. «Ansettelsesgaranti» var et nøkkelord i 
om stilling ene, og garantien varte så lenge de gamle eierne satt ved 
roret. Etter utsalg ene gjaldt den ikke lenger.

Elverk ble slått sammen i hopetall, større enheter oppsto, og 
krav  ene om effektivisering og avkastning vokste. Antall ansatte 
gikk stadig nedover. Mange elverk dannet konsern og rendyrket 
virksomhetene. Den gamle atmosfæren av stabilitet og trygghet 
ble det etter hvert lite igjen av.

Det rådet stor skepsis blant 
de ansatte ved Halden 
Energiverk før sammen-
slutningen med Østfold 
Energiverk i 1992. Knut 
Løwengreen t.v. og Jan 
Letting fryktet at det lokale 
elverket skulle forsvinne helt.
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IKKE NOE ELVERKSFENOMEN
Så skal det sies at de mange store endringene innen bedrifts-
organisering og -struktur ikke var noe elverksfenomen. Overalt i 
næringslivet gjorde disse tendensene seg gjeldende. Offentlig sek-
tor tok etter, og New Public Management støttet seg på erfaring-
ene fra næringslivet. Det måtte mer markedsmessig tenkning til.
Ingen våget å være «gammeldags» lenger.

Og det er liten tvil om at mange virksomheter – både pri-
vate og offentlige – er blitt mer effektive. Elverkene også. Stor-
driftsfordeler og større bevissthet omkring produktivitet har gitt 
resultater.  Prisen på mange tjenester er gått ned som en følge av 
rasjonalisering og mer effektiv drift. Og eierne har kunnet øke 
sine overskudd. 

I forbindelse med salgene har offentlige eiere mottatt store 
utbytter. Da Østfold Energi solgte sine datterselskaper til Syd-
kraft, tilfalt etter hvert hele salgsbeløpet på 1,8 milliarder kroner 
eierne. Sykehusdrift, veibygging, barnehager, skoler og gamlehjem 
kunne finansieres med utbyttene fra elverket. 

Leveringskvaliteten til kundene er i 2019 bedre enn noen gang. 
Det er sjelden vi opplever strømbrudd, og da som oftest en gan-
ske kort stund. 

NOEN BETALTE PRISEN
Når det i dag er vanskelig å finne spor etter det lokale elverket, 
enten man leter i Aremark, Moss eller Onsøy, må det bety at noen 
har betalt forandringens pris. Først og fremst er det de ansatte som 
ikke lenger kan sykle til jobben, møtes til hyggekvelder med bridge 
og gammeldans, eller spille bedriftsfotball sammen med kollegene. 
Alle slike aktiviteter er lagt ned. 

De som fortsatt arbeider innen elverkssektoren, har nesten 
uten unntak fått lengre arbeidsvei. Montørene, som om morgen-
 en gikk på jobb en halvtime før de måtte, bare for «å preke» med 
kollegene, møter i dag direkte på anleggene. Med seg i bilen har 
de alt materiell som trengs til jobben. Kollegialitet blir det smått 
med, og i slike organisasjoner er det vanskelig å bygge lag og 
bedriftskultur.

Teknologiutviklingen har gjort det fysiske nærværet som var 
så viktig tidligere, overflødig. Nye systemer for overvåking og 
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styring har overtatt for manuelle operasjoner. Digitaliserings-
revolusjonen går videre, og farten kommer bare til å øke. 

BLITT ANONYMISERT
En annen ting som er merkbar: Elverkene er blitt anonymisert. 
På 1990-tallet var Østfold Energis logo «Solfangeren» den mest 
kjente i Østfold. Store neonskilt på velholdte driftseiendommer 
mange steder i fylket fortalte hvor selskapet hadde tilhold. 110 
hvite kjøretøyer, elegant stylet i logofargene rødt og gult og svart, 
rullet overalt på veiene. Og inne i bilene satt mannskaper i sel-
skapets røde og blå arbeidsantrekk med logo både foran og bak.

Når forfatteren av dette skrift i dag en sjelden gang ser et kjøre-
tøy med Østfold Energis merke, rent skvetter jeg til. – Jøss, en av 
«våre» biler, tenker jeg. Det er klart noe er gått tapt i de store 
endringsprosessene som har rullet over elverket.

Så skulle noen lure på «hvor det er blitt av elverket», så er det 
et godt spørsmål. Og er vi i beit for et passende svar, kan vi alltids 
replisere: «Savner du det?» Og svarer da vedkommende at «det 
gjør jeg ikke», så er det kanskje ikke så galt likevel …

De tidligere elverks-
eiendommene er for lengst 
fraflyttet og solgt. I Moss 
har Handicare AS fått fine 
lokaler.



«Den skal tidlig krøkes», heter det, og det er viktig å få kunnskap 
om energi og miljø i ung alder. All energiproduksjon har miljø-
konsekvenser, og fornuftig energibruk er derfor vesentlig for alle. 
Østfold Energi har i en årrekke vært engasjert i skoleverket og gitt 
undervisning gjennom ulike tiltak. 

I januar 1997 startet Østfold Energi et prøveprosjekt med ener-
giundervisning etter et nytt opplegg for 6. og 9. klassinger i Eids-
berg, Moss, Skiptvet og Våler kommuner. Det ble høstet bare gode 
erfaringer, og fra 1998 ble denne undervisningen trappet opp. Nå 
fikk alle 6. og 9. klassinger i Østfold besøk av våre lærere. 

Østfold Energi samarbeidet med Nesodden Energi som hadde 
etablert en egen avdeling med skoleinformasjon som spesialitet. 
Satsingen hadde et betydelig omfang og kostet Østfold Energi 
om lag 800 000 kroner pr. år. Da enøk-virksomheten ble flyttet 

over i et eget selskap, Enøk 
Øst AS, opphørte skole-
undervisningen i Østfold 
Energi-regi. 

UNGT ENTREPRENØRSKAP
Aktiviteten overfor yngre 
generasjoner for å skape gode 
miljøholdninger har imidler-
tid fortsatt på nye arenaer. 
I flere år gjennomførte sel-
skapet «Grønn boks»-kam-
panjen som Energi Norge sto 
bak og samlet hundrevis av 
ungdoms skoleelever til ener-
gicamper. Senere har selskap-

Østfold Energi drev på 
1990-tallet undervisning 
i elsikkerhet og fornuftig 
energibruk i Østfold-skolene. 
Over 10 000 elever fikk slik 
undervisning. Lærer Oddvar 
Haugene er her på besøk hos 
Refsnes skole i Moss.

Energiundervisning for tusener

SAMFUNNSAKTØR PÅ    MANGE OMRÅDER



Østfold Energi har vært 
en av støttespillerne for 
INSPIRIA Science Center. 
Geir Endregard t.v. og 
Oddmund Kroken gratulerer 
hverandre med inngått 
partneravtale.

 et hatt et betydelig engasjement gjennom Ungt Entreprenørskap (UE). 
Også i UE-sammenheng har det vært lagt vekt på energi- og mil-
jøspørsmål. Siden 2008 har Østfold Energi og UE Østfold arran-
gert energicamper for om lag 1 000 Østfold-ungdommer hvert år.

Energicampene er et tiltak for å spre kunnskap til ungdom om 
fornybar energi og framtidas klimautfordringer. Samtidig håper 
Østfold Energi at tiltakene kan være med på å inspirere til jobb 
og utdanning i energibransjen. 

BLANT INSPIRIAS STIFTERE
Østfold Energi har vært en viktig støttespiller for INSPIRIA Sci-
ence Center i Sarpsborg. Vårt selskap regnes som en av senterets 
stiftere og har helt fra åpningen i 2011 hatt et betydelig engasje-
ment der. Østfold Energi inngikk tidlig en partneravtale som inne-
bærer et gjensidig samarbeid.

INSPIRIA Science Center er en pådriver for å øke realfagskom-
petansen i fylket. Et av senterets hovedområder er energi, og et 
felles engasjement for bærekraft og grønne energikilder fortset-
ter å binde Østfold Energi og INSPIRIA Science Center sammen.

SAMFUNNSAKTØR PÅ    MANGE OMRÅDER
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Gjennom flere år på 1990-tallet mottok ledelsen i Østfold Energi 
bekymringsmeldinger om hva som skjedde med gammelt elverks-
materiell som dels var lagret ved elverkene, dels ble samlet inn i 
forbindelse med oppgradering av anleggene. Historie interesserte 
ansatte ville at materiellet ble tatt vare på og samlet på ett sted. 
Dette ledet fram til et historieprosjekt som fortsatt er unikt i Norge.

Blant ildsjelene i arbeidet med å bevare verdifull elverkshistorie var 
Ivar Kvarem, Aslak Huseby, Jan Erik Eriksen, Kåre Sandtangen og 
Armand Jacobsen. Disse og kollegene hadde til sammen flere hun-
dre års elverkserfaring og hadde fulgt materiellutvikling en fra år 
til år. Yngre folk på elverket var ikke like opptatt av historien og 
kastet nedmonterte komponenter i oppsatte containere. Det fikk 
veteranene til å se rødt!

– VI MÅ KOMME I GANG!
Østfold Energis informasjonsavdeling fikk oppdraget med å koor-
dinere historiebevaringen, og en rekke veteraner rundt om i fylket 
ble mobilisert. På dette tidspunkt hadde Østfold Energi region-
sentre i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Alle 
sted er ble det anvist plass til å samle gammelt materiell, instru-
menter, husholdningsapparater, brosjyrer, fotografier, kart, bøker 
og annet som hadde med den tidligere elverksvirksomheten å gjøre. 

Mye interessant og sjeldent materiell kom for dagen. Etter hvert 
fikk man også vite at flere av veteranene i atskillige år hadde «lurt 
unna» ting kollegene hadde prøvd å kaste. Nå ble alt dette en del 
av «Østfold Energis elverksmuseum» i kjelleren ved Region Hal-
den. Regionsjef Per Bjergli var en god støttespiller og stilte plass 
til rådighet. 

TRENGTE FAGLIG BISTAND
Nokså tidlig skjønte pådriverne at det var behov for faglig bistand 
for at samlingen skule bli registrert og tatt vare på for ettertiden. 

Unikt historieprosjekt

Torill Wyller t.v. og Siri 
Eriksen fra Moss by- og 
industri museum sammen 
med Ivar Kvarem fra 
Østfold Energi.
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Kontakt ble tatt med Moss by- og industrimuseum hvor hoved-
fagsstudent i etnologi, Siri Eriksen, var engasjert. Hun fikk ansvaret 
for å registrere alt innsamlet materiell, avfotografere gjenstandene 
og gi hvert objekt en mest mulig presis beskrivelse. Dette var et 
tidkrevende arbeid som tok flere måneder.

Under registreringsarbeidene bisto Aslak Huseby og Ivar Kva-
rem prosjektleder Siri Eriksen, og mye materiell ble katalogisert 
ferdig. For å få inn enda mer ekspertise ble en rekke elverkspen-
sjonister invitert på museumsbesøk slik at de kunne hjelpe til med 
identifiseringen av sjeldne gjenstander. Det ble på alle måter et 
hjertelig gjensyn med et godt faglig utbytte.

FØRSTE SAMLING TIL «TROLLULLA»
Østfold Energis historieprosjekt ble gjennomført i 2001 og opp-
datert med nye gjenstander de nærmeste årene. Da elverksvirk-
somheten forsvant, og Felleskjøpet kom inn som ny leietaker i 
elverksbygget i Halden, måtte det finnes en løsning for museums-
samlingen. Østfold fylkeskommune hadde i 2004 gått til innkjøp 
av industrieiendommen «Trollullfabrikken» i Mysen til magasin-
formål. Et spleiselag mellom stat og fylkeskommune gjorde det 
mulig å etablere et moderne fellesmagasin med arbeidsrom, var-
mekammer og klimatiserte magasiner.

Som den aller første 
komplette samlingen ble 
Østfold Energis elverks-
samling innlemmet i 
Troll ull fellesmagasin 
i 2006. Fortsatt er den 
så vidt vites den eneste 
elverkssamlingen i 
Norge som er systemati-
sert og bevart på denne 
måten. Prosjektet viste 
at ansattes interesse og 
medvirkning er viktig 
for historiebevaring, og 
at samspill mellom flere 
gir et godt resultat.

Tidligere elverkssjef Johs. Fottland viser Aslak Huseby og Per Bjergli hvordan de 
brukte sikringstangen. 

Historisk arkiv 
til Skjeberg

I forbindelse med salget av 
Glengsgata 19 og flyttingen til 
Kalnesveien 5 måtte Østfold 
Energi ta stilling til hva sel-
skapet skulle gjøre med sitt 
omfattende historiske arkiv. 
Det var ikke plass til alt i de 
nye lokalene. Arkivet rommet 
et stort antall verdifulle doku-
menter helt tilbake fra elek-
trisitetens barndom i Østfold. 
Etter en tids sonderinger ble 
løsningen å overlate arkivet 
til det nyopprettede felles-
arkivet for alle kommunene, 
Interkommunalt arkivdepot, i 
tidligere Skjeberg rådhus.

Dermed ble verdifullt histo-
risk materiale sikret for etterti-
den og kan heretter benyttes av 
forskere og andre som ønsker 
å sette seg inn i elektrisitetens 
utvikling i Østfold. I løpet av 2019 
vil Østfold Energis omfattende 
billedarkiv, også det godt ordnet, 
bli overført til Østfoldmuseenes 
billedsamling for katalogisering.
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– Dette er en av de hyggeligste oppgavene jeg har i løpet av året, brukte administrerende 
direktør Rolf M. Gjermundsen å si når han skulle dele ut «Østfold Energis hederspris i kunst 
og kultur». Fra 1996 til 2010 tilfalt den en Østfold-kunstner som hadde gjort en innsats 
utenom det vanlige innen fylkets kulturliv.

«Østfold Energis hederspris i kunst og kultur» ble innstiftet i 1996, og atskillige av fylkets 
fremste kunstnere ble etter å finne blant vinnerne. Stadig flere kunstarter ble representert – 
sang- og scenekunst, billedkunst, litteratur, musikkformidling og regi av teater og film. Med 
den siste vinneren, mossekunstneren Unn Fahlstrøm, ble også fotografi og video i form av 
digitale kunstverk representert. 

Hedersprisen var på 30 000 kroner foruten et diplom med et kunstverk. I statuttene for 
«Østfold Energis hederspris i kunst og kultur» het det at «prisen deles ut for fremragende 
kunstnerisk innsats og skal stimulere og inspirere til høyning av den kunstneriske kvalitet i 
Østfold». Lista ble lagt høyt, med andre ord.

Østfold Energi delte ut 
hederspris i kunst og kultur

Åshild Skiri Refsdal ble den 
første vinner av Østfold 

Energis hederspris i kunst og 
kultur. Her er hun sammen 
med adm.dir. Egil Arntsen.
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FØLGENDE BLE TILDELT HEDERSPRISEN
1996: Åshild Skiri Refsdal, sangerinne fra Sarpsborg
1997: Jan Erik Beck, billedkunstner fra Moss
1998: Ingar Bergby, dirigent fra Sarpsborg
1999: Ari Behn, forfatter fra Moss
2000: Heidi Gjermundsen, sanger/scenekunstner fra Fredrikstad
2001: Tomas Glans, danser og koreograf fra Halden
2002: Tor-Magnus Lundeby, billedkunstner fra Råde
2003: Ivo de Figueiredo, forfatter fra Fredrikstad
2004: Per-Olav Sørensen, regissør fra Moss
2005: Hilde Hagerup, forfatter fra Fredrikstad
2006: Laila Kongevold, kunstner fra Fredrikstad
2007: Signe Sannem Lund, sanger fra Fredrikstad
2008: Det norske Blåseensemble med base i Halden
2009: Aksel Kolstad, pianist/musikkformidler fra Fredrikstad
2010: Unn Fahlstrøm, kunstner fra Moss

Ari Behn hadde stor suksess 
med «Trist som faen» og fikk 
hedersprisen for 1999.

Per-Olav Sørensen har hatt 
stor suksess som regissør. 
Han ble påskjønnet med 
hedersprisen for 2004.

Heidi Gjermundsen er 
skuespiller og sanger og ble 
hedret med pris i 2000.

I 2008 kunne informasjonssjef 
Roger Prang overrekke prisen 
til Gaute Solås fra Det norske 
Blåseensemble.

Aksel Kolstad er pianist og 
entertainer og fikk Østfold 
Energis hederspris for 2009.Kunstneren Laila Konglevold mottok heders prisen 

for 2006 fra adm.dir. Rolf M. Gjermundsen.
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I 2001 fikk Østfold Energi besøk av tre unge mennesker som glødet 
for korsang. Åshild Skiri Refsdal, som hadde fått Østfold Energis 
hederspris i kunst og kultur for 1996, Carl-Andreas Næss og Tor 
Sørby ønsket at Østfold Energi skulle bli med på å starte et nytt 
vokalensemble med de beste sangerne i Østfold, «Ensemble 
Energico».

«Ensemble Energico» ble et høyt skattet ensemble som gjennom-
førte to–tre prosjekter hvert år. Ettersom de fleste medlemmene 
hadde yrker utenfor musikken, var det en vanskelig kabal som 
skulle legges ved planleggingen av konserter og turneer. «Ensem-
ble Energico» ga konserter over hele Østfold, og mange av Østfold 
Energis ansatte benyttet anledningen til å høre ensemblet «vårt».

CD-UTGIVELSE I 2009
Initiativtagerne hadde lyst til 
å gi ut en plate med musik-
ken sin, og i 2009 var planene 
modne. Med Carl-Andreas 
Næss som musikalsk leder, 
arrangør, komponist med mer 
spilte «Ensemble Energico» 
inn CDen «Undring. Julenat-
tens mysterium». Utgivelsen 
på Cantando Musikk forlag 
fikk meget god omtale av 
kritikerne, og Østfold Energi 
benyttet den som julehilsen til 
ansatte og forbindelser dette 
året.

«Ensemble Energico» blir 
en realitet. Foran f.v. Tor 
Sørby, Åshild Skiri Refsdal 
og Carl-Andreas Næss. Bak 
står informasjonssjef Roger 
Prang.

Var med og startet 
«Ensemble Energico»
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Ensemblet gjennomførte jevnlig store prosjekter, som Mozarts 
C-mollmesse, Duruflés «Requiem» og Bernsteins «Chichester 
Psalms». Det var på flere utenlandsturneer, blant annet til Roma. 
Ensemblet har også deltatt på Oslo Internasjonale Kirkemusikk-
festival. I 2016 presenterte «Ensemble Energico» sammen med 
Det Norske Blåseensemble og fire solister «Juleoratoriet» av 
Johann Sebastian Bach i fire Østfold-kirker. 

SKIFTET NAVN I 2017
Ettersom ensemblet etter hvert fikk en sterkere tilhørighet til Fred-
rikstad domkirke, og Tore Erik Mohn tok over som dirigent, skif-
tet «Ensemble Energico» i 2017 navn til Borg vokalensemble. 
Ensemblet består fortsatt av de mest erfarne sangerne i Østfold. 
Flere har høyere musikkutdanning og dirigerer egne kor.

«Ensemble Energico» 
bidro til å heve korsangen 
i Østfold til et nytt nivå. 
Bildet er tatt i forbindelse 
med lanseringen av CDen 
«Undring. Julenattens 
mysterium» i 2009.
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Magasinet «ENERGICO» lest av hele bransjen
I 2003 besluttet Østfold Energi å gi ut sitt eget energimagasin, «ENERGICO». Den 
mangeårige internavisen «ØSEN» forsvant dette året, og selskapet mente det var behov 
for et blad med stoff som angikk hele energibransjen. «ENERGICO» kom ut med fire 
nummer pr. år. 

I tillegg til energirelaterte artikler inneholdt «ENERGICO» artikler om aktuelle øko-
nomi-, ledelses- og HR-spørsmål samt stoff om historiske og lokalhistoriske emner. 
Under arbeidet med hjemfallssaken, der Østfold Energi medvirket aktivt innenfor bran-
sjeorganisasjonen Energi Norge, ble «ENERGICO» benyttet til å belyse konsekvensene 
av den foreslåtte hjemfallsløsningen. Den ville komme til å ramme et stort antall kom-
munale eiere, også i Østfold.

Redaktør og pådriver bak «ENERGICO», informasjonssjef Roger Prang, gikk over i 
pensjonistenes rekker i 2011, og da var det naturlig å avvikle magasinet. Bladet hadde 
opparbeidet seg et godt renommé i og utenfor energiforsyningen, og det inneholdt 

artikler signert av statsråder, 
ledere i de store arbeidslivsor-
ganisasjonene og kjente navn 
innen ledelse og økonomi.

«ENERGICO» ble trykket 
og distribuert i 1100 eksem-
plarer, og leserkretsen besto 
av ledere i energiforsyningen, 
statsråder, stortingspolitikere, 
fylkes- og kommunepoliti-
kere, embetsverket og admi-
nistrasjonen både i Østfold 
fylkeskommune og kom-
munene. I tillegg fikk alle 
skolene og bibliotekene i 
Østfold magasinet tilsendt.

Magasinet «ENERGICO» 
opparbeidet seg et godt 
renommé.
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«Miljøprosjekt Enningdalsvassdraget»
I forbindelse med Østfold 
Energis 100-årsjubileum i 2000 
sponset selskapet en rekke pro-
sjekter og tiltak i lokal miljøet. 
Ett av disse var «Miljø prosjekt 
Enningdalsvassdraget». Det 
omfattet en vandreutstilling 
med en presentasjon av vass-
dragets unike kvaliteter med et 
godt laksefiske og tilhørende 
fiskekultivering. Det ble også 
laget et flott hefte hvor hoved-
trekkene fra utstillingen ble 
presentert.

Enningdalsvassdraget er et 
sju mil langt grensevassdrag 
som omfatter flere innsjøer og 
elvestrekninger før det renner 
ut i Iddefjorden ved Berby. 
Foruten laksen er det elve-
perlemuslingen som er mest 
kjent av alle arter som finnes 
i elva.

Bak utstillingen og trykk-
saken sto Geir Hardeng fra Fyl-
kesmannens miljøvernavdeling, 
naturfotografen Jørn Bøhmer 
Olsen og Tommy Fredriksen 
fra Østfold Energi, også han en ihuga naturentusiast. Utstillingen ble 8. september 2000 
åpnet på Berby herregård av fylkesmann Edvard Grimstad og senere vist på et titalls sted er 
rundt omkring i fylket.

Miljøprosjektet omfattet dessuten en kartlegging av vass draget utført av biologen Ingvar 
Spikkeland. Den dannet grunnlaget for det videre arbeid med å bevare vassdraget for 
framtidige generasjoner.

I forbindelse med miljø prosjektet ble det gitt ut en informativ 
brosjyre.
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«Allaktivitetsdagen» i idrett for Østfolds 4. klassinger startet i 
1994 som et samarbeid mellom Østfold Energi og Østfold Idretts-
krets. Deltakelsen vokste fra år til år, og i 2001 var hele 3 000 
elever påmeldt. Så mange var det at avviklingen måtte fordeles 
over tre dager. Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon 
var blant de prominente gjestene.

Denne stormønstringen var ment som et utstillingsvindu for 
særidrettene. Barna fikk prøve seg i ulike grener og kunne 
selv finne ut hva de syntes var morsomst. I overkant av ti 

særkretser ble hvert år invitert til å delta med en stasjon under 
«Allaktivitetsdagen», og barna roterte mellom stasjonene etter et 
fastlagt skjema.

LOGISTIKKEN FUNGERTE
Fra en forsiktig begynnelse med noen hundre var det flere og flere 
klasser som meldte sin ankomst. Østfold Idrettskrets og særkrets-
ene hadde en stor logistikkutfordring som skulle løses, men det 
gikk forbausende bra. Elevene var disiplinerte, skiftet stasjon på 
angitt signal og kastet seg over nye idretter med liv og lyst. De 
som har forsøkt å organisere mange barn, vet at det kan by på 
problem  er. I Østfoldhallen, som var fast tilholdssted for arrange-
mentet gjennom alle år, fungerte opplegget godt.

Midtveis var det lunsjpause med mat og drikke, og så bar det 
i vei til de resterende stasjonene. For lærerne var det tilrettelagt 
idrettsfaglige kurs med påfyll fra fagfolk. Dette tiltaket ble satt stor 
pris på, og mange lærere var gjengangere på «Allaktivitetsdagen».

IDRETTSSTJERNER I FLENG
Særlig populært blant barna var besøk fra kjente idrettsprofiler. 

Var med og kastet glans 
over «Allaktivitetsdagen»

Motstående side:
Kronprinsparet Mette-
Marit og Haakon under 
«Allaktivitetsdagen» i 2001. 
Kronprinsen forsøker sine 
ferdigheter i innecurling.
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Flere av dem deltok også som instruktører, men de fleste kom for 
å kaste glans over «Allaktivitetsdagen». Friidrettsstjernene Geir 
Moen, Steinar Hoen og Mette Bergmann, danseverdensmestrene 
Cecilie og Kim Rygel, OL-mestrene Johan Olav Koss, Espen Bre-
desen og Lars Rønningen, o-verdensmesteren Petter Thoresen og 
eliteseriespillerne fra Moss Fotballklubb og Athene Moss var blant 
dem som deltok. 

I tillegg kom idrettspresidentene Arne Myhrvold og Kjell Kran 
for å se og lære av det fine arrangementet. Begge tok fram store 
ord da de skulle vurdere «Allaktivitetsdagen» og betydningen av 
å kunne profilere særidrettene overfor 2–3 000 barn år etter år. 
Østfold Energi sørget for å dresse opp barn, instruktører og lærere 
i egne «Allaktivitetsdagen»-trøyer og -gensere. 

KRONPRINSPARET TOPPET LISTA
Ikke til forkleinelse for noen av idrettsstjernene som stilte opp, 
men de mest populære gjestene under alle år med «Allaktivitets-
dagen» var kronprinsparet Mette-Marit og Haakon. De var vel-
dig liketil og fant seg til rette i den store flokken av nysgjerrige 
barn. Kronprinsen forsøkte sine ferdigheter i innecurling, til stor 
jubel fra barna.

Den store flokken av aktive 
barn i egne «Allaktivitets-

dagen»-trøyer var et flott syn.
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Fem informasjonsansvarlige
Kjell Bjørndal ble den første informasjonssjef i Østfold Energi da han ble ansatt i 
en nyopprettet stilling i 1988. Bjørndal satte sitt preg på jobben og selskapet. Fra 
1. januar 1996 ble han etterfulgt av Roger Prang. Prang var selskapets informa-
sjonssjef fram til november 2011 da han overlot oppdraget til Ole Gjuv Pedersen 
som kommunikasjonsrådgiver. 

Tone Sundnes Reiten begynte som kommunikasjonsrådgiver i Østfold Energi i 
2015 og sluttet i 2018. Hun ble etterfulgt av Therese Olavsrud som nå har ansvar 
for selskapets intern- og eksternkommunikasjon.

Therese OlavsrudTone Sundnes ReitenOle Gjuv Pedersen

Kjell Bjørndal t.v. ønsker 
etterkommeren Roger Prang 
lykke til i jobben.
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Østfold Energi er godt rustet for framtida. Selskapets energi-
anlegg innen vannkraft, vindkraft og varme produserer ren, forny-
bar energi. De fleste mener at verdien av grønn energi, og dermed 
også anleggene som produserer den, bare vil øke i årene som 
kommer. 

Skal vi klare å erstatte fossil energi med grønn energi, må det 
bygges flere fornybaranlegg. Anleggene som Østfold Energi 
eier helt eller delvis sammen med andre, er spredt over store 

deler av landet. Vannkraftstasjonene ligger i Sørfold i Nordland 
(Siso og Lakshola), Sogn og Fjordane (Borgund, Øljusjøen, Eldre-
vatn, Nivla, Naddvik og Nyset) og i Østfold (Brekke og Ørje). 

Varmeanleggene representerer kortreist energi og ligger alle i 
Østfold. Selskapet leverer varmeenergi i Eidsberg, Halden, Rakke-
stad og Sarpsborg. Og så eier Østfold Energi vindkraftanlegg 
gjennom sin eierpost i Kvalheim Kraft AS på Vågsøy i Sogn og 
Fjordane. Eierandelen i Midtfjellet vindpark ble solgt våren 2019. 
Gjennom Zephyr deltar Østfold Energi i utviklingsprosjekter innen 
vindkraft over hele landet. 

Felles for anleggene er at de driftes og vedlikeholdes med fag-
kunnskap og omtanke. Det gjennomføres faste revisjoner og perio-
disk vedlikehold foruten jevnlig tilsyn. Kravene til energianleggene 
er store, og det er viktig å ha høy tilgjengelighet. Da er det god 
driftsøkonomi å sørge for at alt er på stell både maskinelt og ellers 
i anleggene.

MANGE FLOTTE ANLEGG SOM 
LEVERER FORNYBAR ENERGI

Motstående side:
Borgund Kraftverks 
portalbygg er enkelt 
og tidstypisk.
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Rakkestad energigjenvinningsanlegg tar imot 10 000 tonn husholdningsavfall pr. år og leverer både prosessdamp og 
fjernvarme.

Henrik Evenrød viser fram nyrestaurerte 
Ørje kraftverk i 2007. I 2004 ble begge 
aggregatene rammet av maskinhavari, og et 
nytt anlegg ble bygd opp inne i den gamle 
kraftverksbygningen.
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Torpum varmesentral i Halden sørger for at ansatte og innsatte i 
Halden fengsel har det godt og varmt.

Nivla er Østfold Energis nyeste kraftverk 
og ble satt i drift i 2016.

Fra maskinsalen i Siso kraft verk.
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i Haldenvassdraget ble 
bygd i årene 1922–24.
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Kalnes energisentral leverer varme og kjøling til Sykehuset Østfold fra 125 brønner med over 200 meters dyp.

Stein Vidar Nemeth i Øljusjøen kraftverk 
i 2007.

Nyset kraftstasjon i Årdal kommune.



342 | Østfold Energi 1988–2019

Mysen varmesentral leverer fjernvarme til kunder i Mysen sentrum 
basert på skogsflis.

Fra maskinsalen i Lakshola kraftverk.

Eldrevatn kraftverk kunne innvies i 2014. Det utnytter vann fra Vesle Juklevatn og Sulevatn.
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Vindparken Mehuken ligger i Vågsøy i Sogn og Fjordane.

Portalbygg og interiør fra Naddvik 
kraftstasjon, den ene av to stasjoner 
tilhørende Nyset-Steggje kraftverk.
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Styreledere

Administrerende direktør

Nils Bjørnebekk
1988–2002

Sven O. Ambjørnrud
1988–91

Rolf M. Gjermundsen
2005–12

Egil Ullebø
2002–12

Fred Nandrup
1992–94

Oddmund Kroken
2012–

Arne Øren
2012–18

Egil Arntsen
1995–2005

Marthe Lie
2018–
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1988–90
Nils Bjørnebekk, leder, Per Myklebust, nestleder, Oddmund Han-
sen, Jan Erik H. Foss, Gøsta Ekman, Bjørge Johansen, Gunnel 
Edfeldt, Ulf Lettenstrøm, John Hedin, Per Fredrik Olsen og Egil 
Erstad.

1990–92
Nils Bjørnebekk, leder, Per Myklebust, nestleder, Oddmund Han-
sen, Jan Erik H. Foss, Gøsta Ekman, Bjørge Johansen, Gunnel 
Edfeldt, Ulf Lettenstrøm, John Hedin, Øistein Fredriksen og Egil 
Erstad.

Styret i Østfold Energiverk/
Østfold Energi

Østfold Energiverks første styre i 1988. Bak fra venstre Bjørn Eriksen, Oddmund 
Hansen, Ulf Lettenstrøm, Gøsta Ekman, Jan Erik Foss, John Hedin, Bjørge 
Johansen, Per Fredrik Olsen og Egil Erstad. Foran fra venstre Per Myklebust, 
Gunnel Edfeldt og Nils Bjørnebekk.
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1992–93
Nils Bjørnebekk, leder, Per Myklebust, nestleder, Oddmund Han-
sen, Svein Christoffersen, Amund Krog, Bjørge Johansen, Gunnel 
Edfeldt, Ulf Lettenstrøm, John Hedin, Øistein Fredriksen og Odd 
Kristiansen.

1993–94
Nils Bjørnebekk, leder, Per Myklebust, nestleder, Oddmund Han-
sen, Svein Christoffersen, Amund Krog, Ragnar Pettersen, Gun-
nel Edfeldt, Ulf Lettenstrøm, John Hedin, Øistein Fredriksen og 
Odd Kristiansen.

1994–96
Nils Bjørnebekk, leder, Per Myklebust, nestleder, Oddmund Han-
sen, Svein Christoffersen, Amund Krog, Ragnar Pettersen, Gun-
nel Edfeldt, Ulf Lettenstrøm, Gunnar Vee, Øistein Fredriksen og 
Odd Kristiansen.

Østfold Energiverks styre i 1993. Fra venstre Gunnar Vee, Øistein Fredriksen, 
Gunnel Edfeldt, Oddmund Hansen, Einar Nordengen, Per Myklebust, nestleder, 
Nils Bjørnebekk, leder, Bjørge Johansen, Odd Kristiansen, Svein Christoffersen og 
Amund Krog.
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1996–98
Nils Bjørnebekk, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Erik Wickstrøm, 
Amund Krog, Stein Håland, Ragnar Pettersen, Gunnel Edfeldt, 
Hans Moen, Gunnar Vee, Øistein Fredriksen og Odd Kristiansen.

1998–2000
Nils Bjørnebekk, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Erik Wickstrøm, 
Amund Krog, Stein Håland, Ragnar Pettersen, Gunnel Edfeldt, 
Hans Moen, Solbjørg Lervik, Marit Torp, Bjørn Hermansen, Ingar 
Delebekk, Inger Delebekk og Nanna Bergan.

2000–02
Nils Bjørnebekk, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Solbjørg Lervik, 
Svein Christoffersen, Ragnar Jørgen Steg, Knut Hærland, Hans 
Jakobsen, Bjørge Johansen, Gretha Kant, Carsten Dybevig, Bjørn 
Hermansen, Ingar Delebekk, Inger Delebekk og Morten Karlsen.

Østfold Energiverks styre i 1996. Foran fra venstre Gunnel Edfeldt, Nils 
Bjørnebekk, leder, Solbjørg Lervik og Jan Engsmyr, nestleder. Bak fra venstre 
Stein Håland, Øistein Fredriksen, Per Sandmæl, Ragnar Pettersen, Gunnar Vee, 
Erik Wickstrøm, Amund Krog, Hans Moen og Odd Kristiansen.
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2002–03
Egil Ullebø, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Andreas Lervik, Svein 
Christoffersen, Ragnar Jørgen Steg, Knut Hærland, Hans Jakob-
sen, Bjørge Johansen, Gretha Kant, Torhild Johnsen, Bjørn Her-
mansen, Johny Guldager, Einar Antonsen og Per Sandmæl.

2003–04
Egil Ullebø, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Andreas Lervik, Svein 
Christoffersen, Ragnar Jørgen Steg, Knut Hærland, Hans Jakob-
sen, Bjørge Johansen, Gretha Kant, Torhild Johnsen, Nanna Ber-
gan, Morten Karlsen, Tor Ove Madsen og Anne Olaussen.

2004–06
Egil Ullebø, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Andreas Lervik, Jon 
Gåsvatn, Knut Lindelien, Svein Christoffersen, Knut Hærland, 
Odd-Ingar Widnes, Bjørge Johansen, Per-Kristian Dahl, Nanna 
Bergan, Anne Olaussen, Vidar Gram og Randi Boge.

Østfold Energis styre i 2006. Foran fra venstre Bente Holm Sælid, Jan Engsmyr, 
Egil Ullebø, Andreas Lervik og Nanna Bergan. Midtre rekke fra venstre Stein Erik 
Lauvås, Odd-Ingar Widnes, Stein Andresen og Bjørge Johansen. Bakre rekke fra 
venstre Per-Kristian Dahl, Tor Ove Madsen og Knut Lindelien.
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2006–08
Egil Ullebø, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Andreas Lervik, Jon 
Gåsvatn, Knut Lindelien, Bente Holm Sælid, Stein Erik Lauvås, 
Odd-Ingar Widnes, Bjørge Johansen, Per-Kristian Dahl, Nanna 
Bergan (Enid Thorsen), Stein Andresen, Tor Ove Madsen og Anne 
Olaussen.

2008–10
Egil Ullebø, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Erlend Wiborg, Knut 
Lindelien, Aase Rennesund, Kari Pettersen, Ingjerd Schou, Trygve 
Westgård, Anne Lise Ulriksen, Per-Kristian Dahl, Enid Thorsen, 
Vidar Gram, Randi Boge og Kjell Hauso.

2010–12
Egil Ullebø, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Erlend Wiborg, Knut 
Lindelien, Aase Rennesund, Kari Pettersen, Anne Skau, Trygve 
Westgård, Anne Lise Ulriksen, Per-Kristian Dahl, Jan Bastøe, Cath-
rina de Lange (Jan Erik Arntzen), Stein Vidar Nemeth og Espen 
Røijem.

2012–14
Arne Øren, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Ingjerd Schou, Anne 
Skau, Trond Brynildsen, Knut Espeland, Stein Erik Lauvås, Lise 
R. Winther, Thor Edquist, Liv Leirstein, Edwin Hauge, Enid Thor-
sen, Jan Bastøe og Frank Eriksen.

2014–16
Arne Øren, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Ane Tømmerås, Trond 
Brynildsen, Knut Espeland, John Dokken, Maren Hersleth Hol-
sen, Liv Leirstein, Marthe Lie, Toralf Hvidsten, Sissel Rundblad, 
Heine Johannes Linga, Jan Erik Arntzen, Jan Bastøe og Heidi 
Wisur Hansen.
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2016–18
Arne Øren, leder, Jan Engsmyr, nestleder, Sissel Rundblad, Trond 
Brynildsen, Knut Espeland, John Dokken, Maren Hersleth Hol-
sen, Liv Leirstein, Ane Tømmerås, Marthe Lie, Svein Tindlund, 
Heine Johannes Linga, Enid Thorsen, Olav Kristian Birkeland og 
Nils Sletten.

2018–20
Marthe Lie, leder, Odd Roald Andreassen, nestleder, Maria Ystrøm 
Bislingen, Ane Tømmerås, Per Kjærnes, Randi Boge og Finn Gram.

Østfold Energis styre i 2019. Fra venstre Randi Boge, Maria Ystrøm Bislingen, Odd Roald Andreassen, Marthe Lie, 
Finn Gram, Ane Tømmerås og Per Kjærnes.
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Merkeår
1988 •  Østfold Energiverk A/S stiftes 19. mai, og Østfold Kraftforsyning blir en del 

av det nye selskapet. 
Stuvane kraftstasjon settes i drift som en del av Borgund Kraftverk. 
Østfold Energiverk oppretter internavisen «ØSEN». Den skal bli et viktig 
bindeledd mellom ledelse og ansatte gjennom 14 år.

1989 •  Forhandlinger kommer i gang om kommunenes tilslutning til Østfold 
Energiverk.

1990 •  Akershus Energiverk og Østfold Energiverk kjøper hver sin halvpart av Nyset-
Steggje Kraft AS 1. desember 1990. 
Østfold Energiverk stifter Fylkeskraft Østlandet sammen med Akershus, 
Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold. 
Deltar i planleggingen av en gassrørledning og evt. et gasskraftverk på Øra eller 
ved Tønsberg. Planene skrinlegges i 1991.

1991 •  Den nye energiloven trer i kraft 1. januar. Selskapet starter et strategiarbeid 
for å tilpasse seg energiloven. Fra å ha vært skjermet blir virksomheten nå 
konkurranseutsatt. 
Østfold Energiverk framstår som et fylkesverk. Følgende e-verk fusjonerte 
1. januar med Østfold Energiverk A/S: Sarpsborg-regionens Energiverk, Onsøy 
Elektrisitetsverk, Moss Lysverker, Askimregionens Elverk, Eidsberg Elverk, 
Marker og Rømskog Elverk og Tune E-verk.  
Fred Nandrup etterfølger Sven O. Ambjørnrud som administrerende direktør.

1992 •  Østfold Energiverk kjøper Brekke kraftstasjon av Halden kommune, og Halden 
Energiverk går inn i Østfold Energiverk A/S fra 1. januar 1992.

1993 •  Utviklingsprosjektet «Industri i det grønne» lanseres. Det skal bidra til 
etablering av 500 nye arbeidsplasser i Østfold. 
Østfold Energi blir gjennom Fylkeskraft Østlandet medeier i EuroKraft Norge, 
som har som mål å etablere en kraftkabel til Tyskland. 
Divisjonalisering av selskapet gjennomføres fra 1. januar 1993. 
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Gatedalen deponigassanlegg innvies 24. januar 1994. Det skal samle opp søppel-
gass og føre denne til Glomma Papp hvor den erstatter bruk av fyringsolje.

1994 •  En langvarig rettslig strid med Fredrikstad om gyldigheten av elverkskontrakten 
starter. Den skal vare helt til 2000. 
Fred Nandrup fratrer 1. november 1994, og Rolf M. Gjermundsen konstitueres 
som administrerende direktør. Energipolitisk plattform 1994 blir det første 
felles strategidokumentet for eierne.

1995 •  Egil Arntsen tiltrer som ny administrerende direktør 1. juni. 
Selskapet utbetaler historiens første utbytte på 21,3 millioner kroner.

1996 •  Det vedtas flytting fra Fylkeshuset til Glengsgata 19.  
Dannelsen av Enøk Øst AS sammen med Rakkestad, Råde, Rygge og Trøgstad 
er første steg på veien mot å flytte enøk-virksomheten ut av selskapet.  
Strømprisene skyter i været vinteren 1996, men Østfold Energi holder prisen 
til kundene. Det skaper både jubel og støy, og NVE mener at Østfold Energi 
opptrer uklokt. 
Østfold Energi kjøper fem norskproduserte elbiler av merket PIVCO. 
Fra 1996 kan alle kunder, også husholdningene, skifte leverandør. Selskapet 
forbereder seg på flere kundebytter.

1997 •  Østfold Energiverk A/S endrer navn til Østfold Energi AS fra 1. januar og tar 
i bruk «Solfangeren» som logo. 
Installasjonsvirksomheten skilles ut i eget aksjeselskap, Østfold Energi 
Installasjon AS, hvor Storm Elektro (senere BPA) AS får 49 prosent av aksjene. 
I 2001 selges resten av aksjene til BPA. 
Hafslund ASA, Fredrikstad Energiverk AS og Østfold Energi AS oppretter 
bredbåndselskapet ElTele Østfold AS. I 1998 etableres det høyhastighets 
fibernett mellom hovedkontoret i Sarpsborg og alle regionene. 
Forsøket på å kjøpe Pasvik Kraft i Varanger sammen med Vattenfall fører ikke 
fram.  
Nettvirksomheten oppretter fagseksjoner ved de seks regionsentrene, og 
virksomheten rendyrkes. 
Ny energipolitisk plattform ferdig. Den anbefaler at Østfold Energi omdannes 
til et konsern.  
Selskapene Nesodden Kraftomsetning AS og Østfold Energi Installasjon AS 
blir stiftet.
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1998 •  8. desember ble Østfold Energi omdannet til konsern med morselskap og tre 
datterselskaper, ett for hver av kjernevirksomhetene: Østfold Energi Nett AS, 
Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS.  
Det etableres kraftsalgsvirksomhet i Sverige. Østfold Energi har nesten 100 000 
kunder når kundene på Nesodden (NEKO) medtas. 
Østfold Energi kjøper Hafslund-aksjer og eier 4,7 prosent av de stemme-
berettigede aksjene. 
Tokke-saken behandles i tingretten. En rekke selskaper har krevd billig 
Tokke-kraft ettersom de deltok i finansieringen av Tokke-anleggene ved å 
kjøpe gjeldsbrev. Dommen blir en klar seier for selskapene som har fremmet 
søksmålet, men Statkraft anker kjennelsen.

1999 •  Den langvarige saken om Tokke-kraften avsluttes i lagmannsretten. Saksøkerne 
når ikke fram med søksmålet om billig Tokke-kraft, og styret i Østfold Energi 
vedtar å akseptere dommen. 
12. oktober 1999 godkjente styrene i Østfold Energi og Sydkraft avtalen som 
sikrer Sydkraft 49 prosent av aksjene i datterselskapene Østfold Energi Nett AS 
og Østfold Energi Kraftsalg AS. Kjøpet gjøres gjeldende fra 1. januar 2000. 
Virksomheten i Indre Østfold samlokaliseres i nytt bygg på Sekkelsten i Askim. 

2000 •  Østfold Energi Produksjon AS blir eneeier i Nyset-Steggje Kraft AS etter kjøp av 
aksjene til Akershus Energi. 
Østfold Energi Varme AS stiftes. Selskapet kjøper 70 prosent av aksjene i 
Ingeniørfirmaet Bastøe & Andersen AS.  
Østfold Energi Produksjon AS blir eneeier av Rakkestad Kraftverker DA og de 
fire kraftstasjonene i Rakkestadelva.  
Hafslund ASA, Fredrikstad Energiverk AS og Østfold Energi AS selger 
bredbåndselskapet ElTele Østfold AS til UPC med et meget godt økonomisk 
resultat.  
Kommunestyret i Trøgstad beslutter å selge 49 prosent av Trøgstad Elverk AS 
til Østfold Energi Nett AS og hele kraftsalgsvirksomheten til Østfold Energi 
Kraftsalg AS.  
Østfold Energi Entreprenør blir eget selskap ved at den tidligere 
anleggsseksjonen skilles ut. 
Rettstvisten med Fredrikstad avsluttes i Høyesterett og koster Østfold Energi 
65 millioner kroner. 
Østfold Energi Produksjon AS blir eneeier i Nyset-Steggje Kraft AS etter kjøp av 
aksjene til Akershus Energi. Prisen var om lag 450 millioner kroner.
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2001 •  13. desember åpnet vindparken på Mehuken i Sogn og Fjordane som med 
sine fem turbiner var Norges største vindpark. Anlegget eies av Østfold Energi 
Produksjon og Buskerud Fylkeskraft, senere Vardar AS, og skal årlig produsere 
ca. 13 GWh.

2002 •  Med en 50 prosent eierandel i Sarpsborg Energigjenvinning KS bygger Østfold 
Energi i samarbeid med Energos ASA et forbrenningsanlegg for avfall på 
Borregaards område i Sarpsborg.  
Søksmålet som var reist av fem Østfold-kommuner om rett til kraft til selvkost 
fra Borgund Kraftverk, ble behandlet i Sarpsborg tingrett i april 2002. Retten 
frifant Østfold Energi Produksjon fullstendig og tilkjente full dekning av 
saksomkostninger. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett av de fem 
saksøkerkommun ene. 
I begynnelsen av året ble det kjent at Østfold Energi arbeider for å etablere 
et sterkt nett selskap for Østfold og søndre Akershus sammen med Hafslund, 
Fredrikstad Energi og Sydkraft. Initiativet havarerte da Fredrikstad trakk seg. 
Det inngås forlik mellom EuroKraft Norge og EuroStrom Gmbh som sikrer 
Østfold Energi en betydelig erstatning ettersom Tysklandskabelen ikke ble bygd.

2003 •  16. januar overtok svenske Sydkraft 100 prosent av aksjene i datterselskapene 
Østfold Energi Nett, Østfold Energi Entreprenør, Østfold Energi Kraftsalg, 
NEKO og Østfold Elsikkerhet. I en stor internasjonal byttehandel overtok så 
finske Fortum de samme selskapene fra Sydkraft 1. april. 
Internavisen «ØSEN» kommer i januar med sitt siste nummer. 
I Borgarting lagmannsrett fikk kommunene Fredrikstad, Rakkestad, Rygge, 
Råde og Trøgstad medhold i ankesaken vedrørende levering av Borgund-kraft 
til selvkost til evig tid. Dommen ble anket til Høyesterett.  
24. mars kunne olje- og energiminister Einar Steensnæs åpne energigjenvinnings-
anlegget på Borregaard. Det kostet ca. 170 millioner kroner og kunne ved 
forbrenning konvertere 75 000 tonn restavfall til 185 GWh varmeenergi.  
Østfold Energi inngår i en gruppe av kraftselskaper som fremmer bud på kjøp 
av Hafslunds kraftstasjoner i Norge. For Østfold Energi har engasjementet en 
ramme på 2 milliarder kroner.
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2004 •  Sommeren 2004 ble Ørje kraftstasjon utsatt for havari på begge aggregatene. 
Stasjonen kommer i drift igjen først i 2007. 
I april avviste Høyesterett fullstendig kravet som kommunene Fredrikstad, 
Rakkestad, Rygge, Råde og Trøgstad hadde fremmet overfor Østfold Energi om 
å motta kraft fra Borgund Kraftverk til selvkost til evig tid. Dermed ble det satt 
sluttstrek for saken som hadde versert for domstolene i flere år. 
Kraftprodusentene Akershus Energi, E-CO Vannkraft, Glitre og Østfold Energi 
går sammen om å etablere selskapet Norsk Grønnkraft AS. Selskapet skal eie og 
drifte småkraftverk i Norge.  
Naturgass Øst AS stiftes sammen med Statoil. Målsettingen er at de første 
leveransene av naturgass til industrien i Østfold skal skje i 2006. 

2005 •  Som et ledd i omorganiseringen av Østfold Energi-konsernet ble det i ekstra-
ordinær generalforsamling 21. desember 2005 vedtatt at selskapene Østfold 
Energi AS, Østfold Energi Produksjon AS, Østfold Energi Varme AS og 
Sarpsborg Energigjenvinning AS skulle fusjoneres med regnskapsmessig 
virkning fra 1. januar 2006.  
Høsten 2005 sto det nye energigjenvinningsanlegget i Rakkestad ferdig. Det har 
kapasitet til å omdanne 10 000 tonn avfall til 25 GWh varmeenergi. Kundene 
er nærliggende bedrifter. 
Handel med grønne sertifikater ble etablert som eget forretningsområde.  
Rolf M. Gjermundsen overtar som administrerende direktør etter Egil Arntsen.

2006 •  Sammen med Fortum og Skagerak Energi lanserte Østfold Energi planer om et 
miljøvennlig gasskraftverk på Slagentangen utenfor Tønsberg. Produksjonen vil 
tilsvare strømforbruket til 400 000 husstander. Planene lot seg ikke realisere. 
Høsten 2006 overhales generatoren i aggregat 2 i Borgund kraftstasjon for 
første gang siden anlegget ble bygd i 1974. Aggregatet kom i drift i desember 
etter en stans på åtte uker, og arbeidet kunne gjennomføres uten vanntap. 
Tilsvarende reparasjon ble gjennomført på generator 1 i 2007.  
Kraftprodusentene Vardar, DONG Energy og Østfold Energi stiftet i mars 
 selskapet Zephyr AS. Zephyr har som målsetting å bli en vesentlig aktør innen 
vindkraft i Norge.  
Østfold Energi går inn som eier i Rygge Sivile Lufthavn. Selskapet kjøper 
9  prosent av aksjene for 11,8 millioner kroner.
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2007 •  Østfold Energi fikk kontrakt med Statsbygg om bygging, drift og levering av 
fjernvarme til Halden fengsel. Torpum varmesentral settes i drift i september 
2009.  
Bredmyra 1 i Sarpsborg, Sarpsborgregionens tidligere bygg, blir avhendet som 
del av en prosess for salg av alle byggene fra elverksperioden. Det samme skjer 
etter hvert med alle de øvrige regioneiendommene. 
Aksjeposten i Rygge sivile lufthavn økes til 15 prosent av aksjene med et 
innskudd på 69,2 millioner kroner. 
Bio Varme Sarpsborg AS blir stiftet, og Østfold Energi eier 50 prosent av 
aksjene.

2008 •  I henhold til sine nye retningslinjer har Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) pålagt Østfold Energi å bygge om Dam Kvevotni, Dam Vassetvatn og 
Dam Øljusjøen. Sommeren 2008 var arbeidet på Dam Øljusjøen i full gang. De 
omfattende damrehabiliteringene skulle pågå helt fram til 2019. 
I løpet av 2008 ble Brekke kraftstasjon i Halden pusset opp for nærmere fem 
millioner kroner. Det ble lagt stor vekt på å bevare bygningens stil fra 1924.  
I juni fikk Kvalheim Kraft, hvor Østfold Energi eier 50 prosent av aksjene, 
konsesjon for en betydelig utvidelse av Mehuken vindpark på Vågsøy. 
I desember fulgte Enova opp med å innvilge søknaden om støtte med 
93 millioner kroner.  
Østfold Energi deltar i et prosjekt for masterutdanning av kandidater fra kraft-
industrien i Vietnam.

2009 •  I oktober kunne det første spadestikket for fjernvarmeanlegget på Mjørud 
industriområde i Rakkestad tas.  
I august ga Olje- og energidepartementet Østfold Energi konsesjon for å bygge 
Eldrevatn kraftverk.  
I slutten av januar startet Bio Varme Sarpsborg utbygging av fjernvarme i 
Sarpsborg sentrum. Leveransene kommer i gang 1. oktober.
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2010 •  4. januar overtok Norsk Vannkraftproduksjon AS, eid av Østfold Energi og 
NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) med 50 prosent hver, kraftverkene 
Siso og Lakshola i Nordland fra Orkla-eide Elkem. Kraftverket har en samlet 
produksjon vel 1 TWh, og det innebærer at Østfold Energi har hånd om 
ca. 1,7 prosent av Norges vannkraftproduksjon.  
I mai var det klart for levering av fjernvarme til de første kundene på Mjørud 
industriområde i Rakkestad.  
Mehuken II ble satt i drift i oktober. Utvidelsen av vindparken omfattet åtte 
store vindturbiner, og samlet produksjon ble femdoblet til omkring 65 GWh.

2011 •  For første gang siden Borgund kraftstasjon sto ferdig i 1974, ble trykksjakten 
renovert i mars og april. Renoveringen medførte at Borgund og Stuvane kraft-
stasjoner måtte stå mens arbeidet pågikk.  
Siso Energi AS inngikk i mai en langsiktig prissikringskontrakt. Kontrakten har 
en varighet på 15 år og sikrer Siso Energi en forutsigbar kraftsalgsinntekt på 
deler av produksjonen.  
I september ble det klart at Østfold Energi går inn i Midtfjellet Vindkraft AS. 
I forbindelse med kjøpet ble det avtalt at Vardar og Østfold Energi gjennom en 
emisjon øker sin andel til 33,33 prosent. 

2012 •  Eierne av Midtfjellet Vindkraft AS undertegnet i mai avtale om byggetrinn 2 på 
Midtfjellet slik at det totale antallet vindturbiner blir 44. Samlet produksjonen 
på Midtfjellet blir 350 GWh.  
Zephyr AS fikk i juni konsesjon for å bygge en vindpark på Remmafjellet i 
Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag. Prosjektet har en effekt på 130 MW og vil 
kunne produsere 320–370 GWh. Konsesjonen ble senere solgt til Statkraft. 
Zephyr fikk i november konsesjon for Tellenes vindkraftverk i Soknedal og 
Lund kommuner i Rogaland. Dette var Zephyrs andre konsesjonstildeling i 
2012.  
I november startet byggingen av Kalnes Energisentral. Energisentralen vil levere 
varme og kjøling til det 85 500 m2 store sykehusbygget som skal åpne i 2015.  
Oddmund Kroken tilsettes som administrerende direktør etter Rolf M. 
Gjermundsen.

2013 •  Borregaard overtok Sarpsborganlegget 1. januar etter at partene ikke kom til 
enighet om en ny energikontrakt.  
Stuvane kraftverk overleveres Lærdal kommune etter 25 år.
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2014 •  Mysen varmesentral starter på høsten fjernvarmeleveranser fra den flisfyrte 
biokjelen.  
Det tyske fondet Aquila Capital kjøpte småkraftselskapet Norsk Grønnkraft 
hvor Østfold Energi eide 25 prosent. Østfold Energi og de andre tidligere 
eierne satset videre på prosjektutvikling av småkraft gjennom selskapet NGK 
Utbygging.  
Østfold Energi selger sin aksjepost i Hafslund og også eiendommen Glengsgata 
19 som har huset hovedkontoret siden 1997. 
Eldrevatn kraftverk ble høytidelig åpnet 26. august. Tidligere samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete var til stede og trykket på knappen.

2015 •  Hovedkontoret flyttes til leide lokaler i Kalnesveien 5 i Sarpsborg.  
Fallende kraftpriser nødvendiggjør refinansiering av Midtfjellet, og Østfold 
Energis eierandel reduseres til 18,1 prosent.

2016 •  Nivla kraftverk åpnet høsten 2016. Østfold Energi har en eierandel på 
70 prosent. 
Dam Kvevotni med en damkrone på 1476 meter over havet er Norges 
høyestliggende fyllingsdam. Rehabiliteringen av dammen startet i 2016 og ble 
fullført sommeren 2019.

2017 •  Tellenes vindpark, som er utviklet av vårt deleide utbyggingsselskap Zephyr, ble 
overlevert til BlackRock og Google i september. Vindparken med 50 turbiner og 
en installert effekt på 160 MW var Norges største. 
Styret fremmet en omfattende eiermelding som fikk stor oppslutning under den 
politiske behandlingen.

2018 •  Zephyr solgte Guleslettene vindpark til BlackRock. Det var selskapets andre 
meget store vindkrafttransaksjon. Selskapet vant også flere driftskontrakter for 
vindkraftverk og økte bemanningen i Sarpsborg.
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