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NØKKELINFORMASJON
Enhet/beskrivelse 2017 2016

Klimaeffektiv energiproduksjon
Total produksjon GWh 2 506 2 389
Andel fornybar energi Prosent 99 99
Positivt CO2-bidrag Tonn CO2-ekv. 1 320 000 1 160 000
Totale CO2-utslipp (scope 3) Tonn CO2-ekv. 15 982 15 931

Utbygging av fornybar energiproduksjon
Utbygd og effektiviseringstiltak i egne anlegg GWh 0 9,1

Aktivt ansvarlig eierskap
Verv i deleide energiselskap Antall 16 13

Biomangfold
Utsatte settefisk i regulerte vassdrag Antall 14 950 14 950
Registrerte døde fugler i vindparker Antall 0 1
Alvorlige miljøhendelser Antall 1 0

Estetiske hensyn
Særlig hensyn til estetikk Prosjekt 0 0
Damrehabiliteringsprosjekter Dam Kvevotni Kvevotni

Samfunnsansvar og økonomiske ringvirkninger
Betalt utbytte MNOK 30 0
Betalte skatter og avgifter MNOK 239 232
Elevtreff på energicamper Antall elever 852 1 042

Anti-korrupsjon og integritet
Rapporterte varslingssaker Antall 0 0

HMS
Sykefravær Prosent 2,7 5,7
Personskader med fravær Antall 1 0

Attraktive arbeidsplasser
«Hvor fornøyd er du med å jobbe i Østfold Energi?»      Skala fra 1 til 5, hvor 5 er best  4,2 N.A.
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Vår definisjon av bærekraft

Østfold Energi leverte sin første bærekraftrapport i 
2013. For oss handler bærekraft om vår ivaretakelse 
av det ytre miljøet, om hva vi gir tilbake til samfunnet, 
om vår behandling av egne medarbeidere og om å 
styre selskapet etter god forretningsetikk. 

Bærekraftrapporten er et overordnet dokument, samtidig 
som den er vår årlige rapportering om bærekraft. 

Kapitalmarkedet verdsetter i økende grad produksjon med 
lave klimautslipp. Det betyr bedre finansiering, noe som er 
viktig for en kapitalintensiv virksomhet som Østfold Energi.

Vesentlighetsvurdering
Det er viktig for oss at våre prioriterte bærekraftmål svarer 
til det våre viktigste interessenter forventer av oss, og sam-
tidig knytter seg tett opp til vår strategi og langsiktige verdi-
skaping. Vår prioritering ble gjennomført med utgangspunkt 
i en vesentlighetsvurdering for bærekraft i henhold til  
retningslinjene utarbeidet av Global Reporting lnitiative (GRl). 
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Viktighet for Østfold Energi
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Klimaeffektiv energiproduksjon

Aktivt ansvarlig eierskap
Hensynta biomangfold

Sikkerhet for omverden

Bidra til friluftsliv
og turisme

Klimaeffektiv
administrasjon

Forstyrrelser under utbygging

Pådriver for tilretteleggelse for fornybar energi

Ansvarlig og bærekraftig innkjøp

Driftssikkerhet

Bidra til økt kunnskap om fornybar energi
Klimaeffektiv utbygging og drift
Ansvarlig avfallshåndtering av anleggsmidler

Forskning og utvikling for bærekraftig energiproduksjon

Luftforurensning

Arbeidsplasser
i distriktene

Veldedighet

Utbygging av ny fornybar produksjon

Anti-korrupsjon og integritet

Attraktive arbeidsplasser

Attraktive arbeidsplasser

Åpenhet og interessentdialog

•
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•HMS

Estetiske hensyn

God foretaksstyring
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Vesentlighetsmatrisen 
Matrisen til venstre viser bærekraftaspektene fra vesentlighets- 
analysen og tydeliggjør Østfold Energis prioritering. Alle aspektene 
i matrisen er ansett som viktige, men aspektene øverst i høyre 
hjørne er vurdert som de mest vesentlige knyttet til bærekraft. 

De prioriterte aspektene er klimaeffektiv energiproduksjon, 
aktivt ansvarlig eierskap, å hensynta biomangfold, åpenhet og 
interessentdialog, utbygging av fornybar energiproduksjon, HMS, 
sikkerhet for omverdenen, estetiske hensyn, anti-korrupsjon  
og integritet, attraktive arbeidsplasser, god foretaksstyring og 
økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Vår tilnærming til de mest vesentlige aspektene er utdypet i 
denne rapporten. I rapporten for 2017 er disse for første gang 
organisert under fire hovedkapitler: (1) ytre miljø, (2) samfunns-
ansvar, (3) HMS og medarbeiderskap, (4) forretningsetikk, anti-
korrupsjon og integritet. 

Bærekraftrapporten er, på lik linje med årsrapporten, behand-
let og godkjent av Østfold Energis styre.
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1. YTRE MILJØ
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1. YTRE MILJØ

Østfold Energi arbeider etter følgende miljøpolitikk:

• Vi skal som et minimum drifte og gjennomføre prosjekter i 
henhold til alle konsesjonsgitte, tekniske, og miljømessige krav. 

• Av hensyn til biomangfoldet skal vi minimere naturinngrepene  
og å utvikle nye prosjekter med minst mulig miljøkonflikt. 

•  Vi skal ta hensyn til landskap og bruke god stedstilpasset  
byggeskikk i våre prosjekter. 

•  Vi skal bevisstgjøre medarbeiderne om deres rolle i miljøarbeidet.

•  Vi skal utvikle egne mål innen ytre miljø, og kontinuerlig arbeide  
for å nå målene.

•  I deleide selskaper skal vi påvirke at disse selskapene holder 
minst samme standard som Østfold Energi i miljøarbeidet. 

Styring av miljøarbeidet:
I 2017 bestemte selskapet at miljøarbeidet skal gjennomføres i tråd med 
ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø. Selskapet er ikke sertifisert etter 
denne standarden.
 
Østfold Energi ønsker å benytte miljøstyring metodisk for å få et samlet 
grep om miljøarbeidet internt i selskapet. For å styre miljøarbeidet er  
det nødvendig å ha kontinuerlig oversikt over selskapets miljøpåvirkninger 
og myndighetspålagte miljøkrav. Vi er nå i en fase hvor vi kartlegger  
selskapets miljøpåvirkninger.
 
Risikovurderinger er et viktig verktøy innen miljøstyring, og brukes for å 
forhindre eller avbøte potensielle uønskede hendelser. Risikokartlegginger 
gjennomføres årlig for å iverksette risikoreduserende tiltak i selskapet.
 
I tillegg til selskapets overordnede miljøpolitikk, har hver avdeling  
tilpassede miljømål. 
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Vindkraft
15,8 g  CO2e/kWh

Gasskraft
562,5 g  CO2e/kWh

Kullkraft
1073,5 g  CO2e/kWh

Vannkraft
2,7 g  CO2e/kWh

Karbonutslipp kraftproduksjon

Vann- og vindkraft er betydelig mer klimavennlig energiproduksjon 
enn gass- og kullkraft gjennom hele livssyklusen.

Kilder:
Vindkraft: Tremeac, B et. Al- (2009). «Life cycle analysis
of 4,5 MW and 250 W wind turbines.» Renewable and 
Sustanable Energy Reviews Volume 13, Issue 8.
Vann-, gass- og kullkraft: Databasen Ecolnventv2.2, 
tilgjengelig gjennom Simapro (2012).

Produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag for å løse både verdens klima-
utfordringer og behovet for energi til utvikling og fattigdomsbekjempelse.  
Vår kjernevirksomhet, produksjon av fornybar energi, er dermed også vårt 
viktigste miljøbidrag.

Vår leveranse i 2017
l 2017 produserte Østfold Energi 2 506 GWh fra forretningsområdene vann-
kraft, vindkraft og varme. Dette tilsvarer om lag 1,6 % av Norges fornybare  
energiproduksjon.

Andel fornybar energi
99 % av vår totale energiproduksjon i 2017 kom fra fornybare energikilder.  
Andelen ikke-fornybar energi skyldes olje og propan brukt til topplast  
(0,8 GWh) i varme-produksjonen og utslipp knyttet til en andel av avfalls- 
forbrenningen i Rakkestad.

Klimaeffekt fra vann- og vindkraftproduksjon
Dersom vi regner med at Østfold Energis kraftproduksjon erstatter kraft  
fra Europa, som ville blitt produsert blant annet fra fossile kilder, vil vår  
energiproduksjon gi et positivt C02 - bidrag på 1,32millioner tonn1.

Karbonutslipp fra kraftproduksjon
Vann- og vindkraft er betydelig mer klimavennlig energiproduksjon enn  
gass- og kullkraft, gjennom hele livssyklusen. 
 

1 SINTEF-rapport TRA 6583, Reduserte CO2-utslipp som følge av fornybar kraftproduksjon i Norge,  
november 2007. Energi Norge, publ. nr. 256-2007.

Klimaeffektiv energiproduksjon

Kilder: Vindkraft: Tremeac, B et. Al- (2009). «Life cycle analysis of 4,5 MW and 250 
kW wind turbines.» Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 13, Issue 8. 
Vann-, gass- og kullkraft: Databasen Ecolnventv2.2, tilgjengelig gjennom Simapro 
(2012)
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Klimagassutslipp i 2017

Område Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.)

Fysisk miks Markedsbasert

Diesel/bensin (transport) 83 83

Forbrenning 4 481 4 481

Sum direkte utslipp (scope 1) 4 564 4 564

Energi i bygg 6 270

Elektrisitet i produksjonen 248 12 595

Kjøp av opprinnelsesgarantier for el. -12 966

Sum direkte utslipp (scope 2) 253 -102

Flyreiser, avfall, reise til og fra arbeid 200 200

Livsløpsutslipp maskiner 10 965 10 965

Sum andre indirekte utslipp (scope 3) 11 165 11 165

Sum totale utslipp 15 982 15 627

Underlaget for denne tabellen er Østfold Energis klimaregnskap. Dette baserer seg på innrapporterte data 
fra ulike interne og eksterne systemer, samt data fra Nivla Kraft AS, Siso Energi AS, Kvalheim Kraft DA, 
Midtfjellet Vindkraft AS, Zephyr AS og Østfoldforskning. 

Våre utslipp
Østfold Energi har siden 2014 avgitt et klimaregnskap for virksomheten. Som  
produsent av fornybar energi er våre utslipp av klimagasser begrenset. De  
direkte utslippene (scope 1) er beregnet til 4 564 tonn CO2-ekvivalenter.

De indirekte utslippene knyttet til produksjon av maskiner og utstyr som vi  
benytter, er imidlertid større. Beregner man utslippene i et livsløpsperspektiv 
(scope 3), er det et utslipp på 15 982 tonn CO2-ekvivalenter (fysisk miks) og  
15 627 tonn CO2-ekvivalenter (markedsbasert). Markedsbasert betyr at elektrisitet 
benyttet som innsatsfaktor har utslippsverdiene til en europeisk miks, med  
mindre det er kjøpt opprinnelsesgarantier for hele eller deler av elektrisiteten. 
Fysisk miks for Norge er i det store og hele vannkraft, med svært lave utslipp.

Samlet sett vil vi anse at utslipp beregnet etter scope 3 og med markedsbasert 
utslippsberegning gir det mest riktige bildet av langsiktig klimavirkning av  
virksomheten. 

Våre ambisjoner
Vi har som mål å redusere vår klimapåvirkning til et minimum. I 2018 har vi  
ambisjoner om å forbedre vårt klimaregnskap ytterligere gjennom å sette flere 
forbedringer ut i livet. Blant annet skal to elbiler erstatte deler av varmevirksom-
hetens bruk av dieselbiler. Innen 2020 skal vi ha etablert et veikart frem mot 
målet om et klimanøytralt selskap, med delmål, virkemidler og milepæler.  

Opprinnelsesgarantier
Østfold Energi har i mange år vært aktive i europeiske markeder for opprinnelses-
garantier. Næringsliv, industri og vanlige forbrukere kjøper opprinnelsesgarantier 
fordi de ønsker å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar 
energi.  Alle våre anlegg er sertifiserte etter gjeldende regler. Salget av opprinnel-
sesgarantier gir Østfold Energi ekstra midler til å vedlikeholde, rehabilitere og 
bygge ut mer fornybar kraftproduksjon. I 2017 solgte Østfold Energi opprinnelses-
garantier for litt over tre millioner kroner. 
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Utbygging av fornybar energiproduksjon

Utbygging av fornybar energi er fremtidsrettede investeringer og en del av den 
globale klimaløsningen. Effektivisering av eksisterende anlegg gir også mer  
fornybar energi. 

Østfold Energi søker å utnytte naturressurser på en bærekraftig og samfunns-
ansvarlig måte for å produsere fornybar energi. Vi skal minimum gjennomføre 
prosjekter i henhold til alle konsesjonsgitte, tekniske og miljømessige krav.  
Vi har høy prioritet på lønnsomhet og avkastning, som er tett knyttet til god  
ressursutnyttelse, og arbeider kontinuerlig med å identifisere lønnsomme  
effektiviseringer i eksisterende anlegg.

Innsats og resultater i 2017
Østfold Energi har ikke bygd ut ny produksjonskapasitet i 2017. Vårt deleide vind-
kraftselskap Zephyr har bygget Tellenes vindpark med en kapasitet på 160 MW  
og 550 GWh årsproduksjon. Vårt deleide småkraftselskap NGK Utbygging har 
iverksatt to vannkraftprosjekter med en samlet årsproduksjon på 12 GWh.

Varmevirksomheten knyttet til seg flere nye kunder i løpet av året. Produksjonen  
i 2017 var 56,6 GWh, en økning på 1 GWh sammenlignet med 2016.

Våre ambisjoner
Østfold Energi stiller svært høye krav til dokumentert lønnsomhet og risikovurde-
ring. Investeringene de kommende årene vil derfor for selskapets del begrense 
seg til lovpålagte tiltak, som damrehabilitering og nødvendig vedlikehold, samt 
energirelatert og kompetansebasert forretningsutvikling i tråd med selskapets 
strategi. Investeringsplanene tilsier ikke noen vesentlig kapasitetsøkning på  
Østfold Energis hånd de nærmeste årene. Utvikling av ny fornybar energi vil først  
og fremst skje i prosjekter utviklet av våre deleide selskap Zephyr (vindkraft) og 
NGK Utbygging (småkraft). 

BÆREKRAFTRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 10 AV 22

YTRE MILJØ



Fornybar energi er udiskutabelt gunstig for klimaet sammenlignet med forbren-
ning av fossile energikilder. Likevel kan produksjonen av fornybar energi ha lokal 
påvirkning på natur og biomangfold. For Østfold Energi er det viktig å ta hensyn 
til dette under utbygging og drift av anleggene. For vannkraft er hensynet til fisk, 
ferskvannsliv og villrein viktig, og for vindkraft er det særlig hensynet til fugler.

Østfold Energi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet. Vi søker  
gode miljøløsninger i utbyggingsprosjekter og er bevisste vårt miljøansvar. Derfor 
tar vi sikte på utbygging av prosjekter med minst mulig miljøkonflikt. Dette kan 
innebære at vi velger bort enkelte prosjekter til fordel for andre, mindre konflikt-
fylte prosjekter. 

Estetiske hensyn
Produksjonsanlegg fører til synlige inngrep i naturlandskapet. Estetiske hensyn 
i våre prosjekter er nødvendig for å redusere disse inngrepene, og for å bygge 
gode relasjoner til lokalsamfunn der vi har vår virksomhet. Østfold Energi skal 
minimere naturinngrepene fra egen virksomhet og ta hensyn til landskap og 
byggeskikk for alle nye anlegg.

Innsats og resultater i 2017
Østfold Energi loggfører og overvåker løpende minstevannføring og magasin-
restriksjoner for å beskytte ferskvannslivet. Likevel hadde vi en uønsket miljø- 
hendelse i 2017. Den 4. september var vannføringen i Lærdalselven lavere enn  
det som er avtalt i en privatrettslig avtale mellom Østfold Energi, Lærdal kommune 
og Lærdal Elveeigarlag. Vannføringen, som minimum skal være 10 m3/s, ble på det 
laveste registrert å være 6,9 m3/s i henhold til NVEs datalogger. Raske vannstands-
endringer kan sette gytefisken i Lærdalselva i fare. Selskapet iverksatte umiddel-
bart en intern granskning og har forbedret sine rutiner knyttet til nedregulering 
som en følge av hendelsen, slik at noe tilsvarende ikke skal kunne skje igjen. 

Vi ivaretar konsesjonsmessige krav ved å sette ut fisk og i 2017 ble det satt ut  
14 950 settefisk i regulerte vassdrag i Indre Sogn.

Biomangfold og naturinngrep

Vi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet,  
og ta hensyn til landskap og lokal byggeskikk i alle  

nye anlegg. Her fra Kalnes energisentral.

l forbindelse med kraftutbyggingen i Lærdal gjennomførte Østfold Energi en rekke 
tiltak for laksefisket i Lærdalselva. Fire laksetrapper forlenger den lakseførende 
delen av elva fra 25 til 40 kilometer. Laksetrappene er nå under rehabilitering,  
etter at fiskelivet i Lærdalselva er friskmeldt. 

Østfold Energi har også finansiert et lakse- og ørretklekkeri med en årlig kapasitet 
på en million yngel og bidrar med å sette ut yngelen i elva. Vi har også bidratt med 
å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva, som i 2017 ble 
bekreftet utryddet i vassdraget.  

Ved våre to vindparker er det ikke rapportert tilfeller av død fugl som følge av  
kollisjon med vindturbin i 2017. 

Våre ambisjoner
Østfold Energi fortsetter samarbeidet med vertskommuner og organisasjoner  
for å sikre at vi tar hensyn til biomangfold og minimerer naturinngrepene. Vi  
skal ha tett kontakt med våre deleide selskaper, slik at de kan implementere våre  
standarder for miljøoppfølging og rapportering av uønskede miljøhendelser.
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2. SAMFUNNSANSVAR
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2. SAMFUNNSANSVAR

Vi har egne prinsipper for ivaretakelse av selskapets 
samfunnsansvar, som defineres som plikten til 
lønnsom ressursutnyttelse, forsvarlig ivaretakelse av 
det evige eierskapet til vannfallene og å nå de mål som 
er satt i bærekraftarbeidet. I deleide selskap skal vi 
påvirke at disse holder samme standard som Østfold 
Energi når det kommer til etikk, miljø og sikkerhet for 
egne medarbeidere og omverdenen for øvrig. 
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Styrerepresentasjon i deleide selskaper

Selskap Styreleder Styremedlem

Midtfjellet Vindkraft AS X

Kvalheim Kraft DA X X

Siso Energi AS X X

NGK Utbygging AS X

Zephyr AS XX

Haldenvassdragets 
brukseierforening

X

Nivla Kraft AS X XX

Smart Innovation Norway X

Borgund Servicesenter X

Østfoldforskning X

E2U Systems X

Østfold Energi gjennomfører selskapsstrategien gjennom eierskap i andre sel-
skap, blant annet innenfor vannkraft og vindkraft. Disse deleide selskapene  
regnes som en del av Østfold Energis virksomhet og identifiseres med oss. Vi  
ønsker å påvirke våre deleide selskaper i ansvarlig retning, noe som bidrar til  
selskapenes omdømme og den langsiktige avkastningen.

l utøvelsen av vårt eierskap skal vi etterstrebe at de deleide selskapene holder 
minst like god standard som Østfold Energi når det gjelder bærekraft. Vi skal  
aktivt påvirke selskapene til å holde en bedre standard gjennom å tilby våre  
erfaringer og løsninger. Der de deleide selskapene har bedre standarder enn  
Østfold Energi, skal vi tilsvarende lære og implementere disse løsningene i vår 
egen virksomhet. Prinsippene gjelder så vel før investeringer som i driftsfasen  
etter at investeringer er gjennomført.

Innsats og resultater i 2017
Gjennom styrerepresentasjon i deleide selskap styrker vi vår mulighet til å utøve 
et aktivt og ansvarlig eierskap. I 2017 har Østfold Energi hatt styrerepresentasjon  
i flere deleide selskaper i tillegg til styrelederverv.

Våre ambisjoner
I takt med Østfold Energis økte oppmerksomhet på bærekraft skal vi sørge for 
bevisstgjøring av medarbeidere som ivaretar roller som styremedlemmer og eier-
representanter i deleide selskap. Der det er mulig, skal vi søke å implementere 
våre gode standarder. Vi skal også utvikle enkle og praktiske kjøreregler for eier-
styring og styrearbeid.

Aktivt ansvarlig eierskap

Ren bærekraft handler om 
aktivt ansvarlig eierskap.  

Som deleier i andre energi- 
selskaper arbeider vi for 
høyere standarder ved å  
tilby våre egne erfaringer  

og løsninger. 
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Sikkerhet for omverden

Kraft- og varmeproduksjon kan medføre sikkerhetsrisiko for omverden, som dam- 
brudd, usikre isforhold og iskast fra vindturbiner. Uforutsette avbrudd i produk-
sjonen kan skape problemer for kraftsystemet. Arbeid for å unngå uønskede  
hendelser med konsekvenser for samfunn, mennesker og dyr er derfor høyt  
prioritert for alle våre anlegg.

Vi skal følge opp alle lovkrav knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av kraftverk. 
Videre skal det foreligge en sentral varslingsplan for unormale eller krise- og  
beredskapssituasjoner. Vi skal også øve regelmessig på konkrete hendelser, som 
skal håndteres av selskapets beredskapsledelse. IKT-systemer som benyttes til  
og inneholder informasjon om drift, vedlikehold og utbygging av kraftverk, skal 
oppfylle de krav som stilles til slike systemer.

Innsats og resultater i 2017
De siste årene har Østfold Energi gjennomført rehabilitering av selskapets  
dammer for å sikre dem ytterligere og oppfylle de nye kravene som stilles av  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Siden 2008 har selskapet bygd om 
seks dammer i Lærdal kommune. Som en del av dette arbeidet er anleggsveiene  
oppgradert og gjort sikrere, og større deler av konsesjonsområdet er gjort  
tilgjengelig for lokalbefolkningen. Det omfattende arbeidet med å rehabilitere  
selskapets siste dam, Kvevotni i Indre Sogn, fortsatte i 2017. Dette er Norges  
høyestliggende fyllingsdam, og kort anleggssesong gjør arbeidet tidkrevende. 
Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2018, etter tre års anleggstid. 

Våre ambisjoner
Østfold Energi har som mål at ingen skal skades ved eller i nærheten av selskapets 
anlegg, inkludert deleide anlegg. 

Dam Kvevotni blir ferdig rehabilitert 
høsten 2018, etter tre års anleggstid.
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Økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunn

Lokalsamfunnene der Østfold Energi har sin virksomhet nyter godt av skatt, av-
gifter, arbeidsplasser og andre økonomiske effekter. Samtidig er Østfold Energi 
avhengig av et velfungerende lokalsamfunn, og et godt forhold til blant annet 
naboer, grunneiere, eiere og vertskommuner.

Gjennom lønnsom forretningsdrift ønsker vi å bidra til positiv utvikling i lokal-
samfunnene der vi opererer.

Innsats og resultater i 2017
Østfold Energi skaper store verdier for samfunnet. En meget betydelig andel av 
verdiene som skapes, tilfaller det offentlige i form av utbytte til eierne, samt  
skatter og avgifter til stat, fylkeskommune og kommuner. Østfold Energi skapte 
verdier for ca. 730 millioner kroner i 2017. Av dette gikk 269 millioner kroner til 
staten, fylkeskommuner og kommuner i form av skatter, avgifter og utbytte.  
Leverandører ble godtgjort med 234 millioner, mens finansinstitusjonene mottok 
81 millioner. 66 millioner ble utbetalt i lønn og andre ytelser til de ansatte.

Utbytte
Siden det første utbyttet ble betalt ut i 1995, har Østfoldsamfunnet mottatt mer 
enn 3,8 milliarder kroner fra Østfold Energi. I 2017 ble det betalt ut 30 millioner 
kroner i utbytte til selskapets eiere. 

Sponsorvirksomhet
Østfold Energi bidrar til ulike formål for å fremheve Østfold Energi som en sentral 
samfunnsaktør og miljøbedrift. Satsingsområdene er ungdom, utdanning, miljø  
og fylkesomfattende kulturtiltak. 

De siste årene har Østfold Energi hatt stor oppmerksomhet på å spre kunnskap 
om fornybar energi, spesielt rettet mot barn og unge i Østfold. I samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap arrangerer vi en rekke energicamper for elever i Østfold 
gjennom skoleåret. Disse energicampene skal inspirere til jobb og utdanning i 
kraftnæringen. l 2017 traff vi 852 elever på våre energicamper. 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.

Våre ambisjoner
Østfold Energi har som hovedmål å øke verdiene i selskapet på en bærekraftig 
måte, og å betale utbytte til eierne etter vedtatt utbyttepolitikk. Dette vil komme 
eiere, selskap og lokalsamfunn til gode. Vi vil også jobbe for å sikre at våre økono-
miske bidrag gjennom sponsing er rettet mot grupper og formål som er tydelig 
relatert til vår virksomhet.

Skatter og avgift Eier

Ansatte inkl pensjon

Leverandører

Til videre vekst og avdrag Finansinstitusjoner

2017

733 697

2016

674 428

2015

680 008

2014

745 632

2013

789 546

Samfunnsregnskap 2013–2017 
Alle tall i hele tusen 
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3. HMS OG MEDARBEIDERSKAP
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Vi har egne personalpolitiske retningslinjer, som vekt-
legger en høy grad av medbestemmelse. For å sikre 
et kontinuerlig fokus på trivsel og utvikling, gjennom-
fører vi hvert år en medarbeiderundersøkelse som 
gir oss nye mål å arbeide mot. Vi har også en egen 
HMS-politikk og det utarbeides årlig en HMS-rapport 
som rapporterer på uønskede hendelser, sykefravær, 
skader og overtid. 

Helse, miljø og sikkerhet er viktig for å sikre friske og tilfredse 
medarbeidere. Gode HMS-rutiner er også nødvendig med 
tanke på lovverk, omdømme, og for effektiv drift av selskapet. 
Ingen andre områder prioriteres høyere enn selskapets 
ivaretakelse av HMS.

Hovedmålet for vårt HMS-arbeid er å sikre alle medarbeidere 
mot yrkesskader og psykososiale belastninger, samt å skape 
et arbeidsmiljø med vekt på motivasjon, utvikling og trivsel. 
Grunnerkjennelsen er at ingenting haster så mye at vi ikke 
kan gjøre det sikkert. Det er regelmessige inspeksjoner på alle 
anleggsplasser for å sikre at forskrifter og påbud etterleves. 
Det overordnede ansvaret ligger hos administrerende direktør, 
mens det operative ansvaret ligger i linjeorganisasjonen. 

Selskapet har definert RUH (registrering av uønsket hendelse) 
som et samlebegrep for alle hendelser, feil, avvik eller skader 
som har ført til eller kunne ført til personskader, miljøskader 
eller store økonomiske tap. Vi benytter et elektronisk verktøy 
for registrering, behandling, oppfølging og rapportering av 
RUH. Verktøyet er tilgjengelig på intranett og alle medrbei-

3. HMS OG  
MEDARBEIDERSKAP

HMS har høy prioritet i Østfold Energi. Ingenting 
haster så mye at vi ikke kan gjøre det sikkert.
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dere kan enkelt melde fra og registrere nye RUH. Vi har også utviklet og tatt i bruk 
en HMS-app, slik at alle medarbeidere på en enkel måte kan registrere nye RUH  
og utføre SJA (Sikker jobb analyse).

Innsats og resultater i 2017
Østfold Energi har hatt en bra skadestatistikk de siste årene. l 2017 hadde 
selskapet imidlertid en ulykke som førte til skade med fravær, og fem mindre 
personskader uten fravær. Sykefraværet gikk ned med 3 prosentpoeng i 2017 
og endte på 2,7 %.  

Det er også registrert en nedgang i overtidsbruk i alle selskapets virksomheter.  

Østfold Energis medarbeidere har tilbud om trening i arbeidslokalene. I 2017 
deltok flere av selskapets medarbeidere i Glommaløpet og Grenserittet.

Mot slutten av året ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse, slik  
selskapet har gjort hvert år tidligere. I 2017 ble det benyttet en ny type under-
søkelse bestående av godt utprøvde standardspørsmål forankret i det man vet 
har betydning for prestasjon og trivsel. Resultatene viser at mer enn fire av fem 
medarbeidere er meget eller svært fornøyde med å jobbe i selskapet.

Østfold Energi er en høykompetansebedrift og medarbeiderne er vår viktigste 
ressurs. Østfold Energi skal være en attraktiv arbeidsplass og vi tilpasser arbeids-
forholdene og utviklingsmulighetene deretter. 

Våre ambisjoner
Vårt hovedmål er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på menne-
sker, miljø eller materiell. Vår målsetning er et sykefravær under 3 %. Antall  
rapporterte uønskede hendelser (RUH) skal avspeile alle hendelser og tilløp til 
hendelser. Våre medarbeidere skal være fornøyde med å jobbe i Østfold Energi.
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4. FORRETNINGSETIKK,  
ANTIKORRUPSJON OG INTEGRITET
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Østfold Energi ønsker at omverdenen har tillit til  
selskapet. Det er viktig å unngå kritikkverdige forhold, 
som brudd på konkurranselovgivning, underslag,  
korrupsjon, diskriminering, bestikkelser eller annen 
uetisk adferd.

Vi har etiske retningslinjer som alle i selskapet er kjent med, 
gode varslingsrutiner og en innkjøpshåndbok som sikrer at 
vi gjennomfører bærekraftige innkjøp – både med tanke på 
økonomi, sosial dumping og miljøet. 

Hovedmålet for Østfold Energis etiske retningslinjer er å 
skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives. På 
den måten kan vi sørge for at selskapets interessentgrupper 
har tillit til oss. Alle medarbeidere skal underrette sin nær-
meste overordnede straks vedkommende blir oppmerksom 
på at en habilitetskonflikt kan oppstå. For å sikre at kritikk-
verdige forhold blir meldt fra og behandlet forsvarlig, har vi 
etablert gode rutiner for hvordan medarbeidere skal gå frem 
hvis de ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Innsats og resultater i 2017
Et vesentlig element i selskapets bedriftskultur er at ting skal 
gjøres ordentlig - vi skal tåle å sees i kortene og vi skal ikke ta 
snarveier. Dette er gjennomgående i alt vi gjør i Østfold Energi. 
Det var ingen rapporterte varslingssaker i 2017.

Våre ambisjoner
Moralske holdninger skal integreres i bedriftskulturen og 
hos hver enkelt medarbeider. Det er derfor viktig at de 
etiske retningslinjene bygges inn i selskapets strategi- og 
kvalitetsarbeid. Like viktig er det at Østfold Energi evner å 
omsette de etiske retningslinjene til etisk adferd. Vi arbeider 
derfor kontinuerlig for at en etisk bevissthet skal prege all 
adferd i selskapet.

4. FORRETNINGSETIKK, 
ANTIKORRUPSJON OG 
INTEGRITET

Ren bærekraft handler om å gjøre ting ordentlig. Vi 
skal tåle å bli sett i kortene, vi skal ikke ta snarveier 
og vi skal følge strenge etiske retningslinjer. 

BÆREKRAFTRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 21 AV 22

FORRETNINGSETIKK, ANTI-KORRUPSJON OG INTEGRITET



Østfold Energi
Kaldnesveien 5, Grålum, telefon 69 11 25 00
www.ostfoldenergi.no

St
ud
io
G
ei
st
.n
o


