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NØKKELINFORMASJON
Enhet/beskrivelse 2018 2017

Klimaeffektiv energiproduksjon
Total produksjon GWh 2 429 2 506

Andel fornybar energi Prosent 99,9 99

Positivt CO
2
-bidrag Tonn CO

2
-ekv. 1 280 000 1 320 000

Totale CO
2
-utslipp (scope 3) Tonn CO

2
-ekv. 16 687 15 982

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

Aktivt ansvarlig eierskap
Verv i deleide energiselskap Antall 18 16

Biomangfold
Utsatte settefisk i regulerte vassdrag Antall 14 950 14 950

Registrerte døde fugler i vindparker Antall 1 0

Alvorlige miljøhendelser Antall 0 1

Estetiske hensyn
Særlig hensyn til estetikk Prosjekt 0 0

Damrehabiliteringsprosjekter Dam Kvevotni Kvevotni

Samfunnsansvar og økonomiske ringvirkninger
Betalt utbytte MNOK 56 30

Betalte skatter og avgifter MNOK 380 239

Elevtreff på energicamper Antall elever 350 852

Anti-korrupsjon og integritet
Rapporterte varslingssaker Antall 0 0

HMS
Sykefravær Prosent 2,4 2,7

Personskader med fravær Antall 0 1

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

Bærekraftrapporten er et overordnet dokument, samtidig 
som den er vår årlige rapportering om bærekraft. I mot-
setning til selskapets årsrapport har bærekraftrapporten 
totalt sett bredere perspektiv med tanke på vår direkte og 
indirekte påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

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 de prioriterte bærekraftmålene  
svarer til det de viktigste interessentene våre forventer av 
oss, og samtidig knytter seg tett opp til selskapets strategi 
og langsiktige verdiskaping. 

Østfold Energi leverte sin første bærekraftrapport 
i 2013. For oss handler bærekraft om hvordan 
vi ivaretar det ytre miljøet,  hva vi gir tilbake 
til samfunnet, hvordan vi behandler egne 
medarbeidere og om å styre selskapet etter god 
forretningsetikk. 
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Viktighet for Østfold Energi

Vesentlighetsmatrise

•
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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

Antikorrupsjon og integritet

Attraktive arbeidsplasser

Attraktive arbeidsplasser

Åpenhet og interessentdialog

•

•
•

•HMS

Estetiske hensyn

God foretaksstyring

••
 •

••  

•  

•

Prioriteringen  i vesentlighetsmatrisen bygger på retnings-
linjer utarbeidet av Global Reporting lnitiative (GRl). 

Vesentlighetsmatrisen
Matrisen til venstre viser bærekraftaspektene fra 
vesentlighetsanalysen og tydeliggjør Østfold Energis 
prioriteringer. 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, antikorrupsjon og integritet, attraktive 
arbeidsplasser, god foretaksstyring og økonomiske 
ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Tilnærmingen vår til de mest vesentlige aspektene 
er utdypet i denne rapporten. I rapporten for 2018 er 
disse organisert under fire hovedkapitler: (1) ytre miljø, 
(2) samfunnsansvar, (3) HMS og medarbeiderskap, (4) 
forretningsetikk, antikorrupsjon og integritet. 

Bærekraftrapporten er, på lik linje med årsrapporten,  
behandlet 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  
 utvikle nye prosjekter med minst mulig miljøkonflikt 

• Vi skal ta hensyn til landskapet og bruke god stedstilpasset byggeskikk  
 i prosjektene våre 

• Vi skal bevisstgjøre medarbeiderne om rollen de har i miljøarbeidet 

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

• I deleide selskaper skal vi påvirke at disse selskapene holder minst samme   
 standard som Østfold Energi i forhold til miljøarbeid

Styring av miljøarbeidet:
God internkontroll er grunnleggende i alt vi gjør. Selskapets miljøpolitikk er styrende for 
alle aktiviteter knyttet til det ytre miljø. Avdelingenes egne mål og handlingsplaner ivaretar 
hvordan vi dokumenterer og gjennomfører tiltak. Det foretas en årlig gjennomgang av på-
lagte oppgaver for å sikre at selskapet etterlever de krav og retningslinjer som er stilt. 

Vi har gode systemer og rutiner for behandling av uønskede hendelser gjennom vedlike-
holdssystemet IFS. Alle uønskede hendelser blir i tillegg oppsummert i månedlige HMS-
rapporter til ledergruppen. 

Risikovurderinger er et viktig verktøy innen miljøstyring, og brukes for å forhindre eller  
avbøte potensielle miljørisikoer. Risikokartlegginger gjennomføres årlig for å iverksette 
risiko / konsekvensreduserende tiltak i selskapet. Arbeidet koordineres av selskapets 
nedsatte risikogruppe, og sammenstilles i en årlig risikorapport som overleveres styret.

BÆREKRAFTRAPPORT 2018 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 7 AV 25



Vindkraft
15,8 g  CO2e/kWh

Gasskraft
562,5 g  CO2e/kWh

Kullkraft
1073,5 g  CO2e/kWh

Vannkraft
2,7 g  CO2e/kWh

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)

Klimaeffektiv energiproduksjon 

Produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag for å løse verdens 
klimautfordringer, utvikle velstand og bekjempe fattigdom. Kjernevirksomheten 
vår, produksjon av fornybar energi, er dermed også vårt viktigste miljøbidrag. 

Leveranse i 2018
l 2018 produserte Østfold Energi 2 429 GWh fra forretningsområdene 
vannkraft, vindkraft og varme. Dette tilsvarer om lag 1,6 prosent av Norges 
fornybare energiproduksjon. 

Andel fornybar energi 
99,9 prosent av den totale energiproduksjonen vår i 2018 kom fra fornybare 
energikilder. Andelen ikke-fornybar energi skyldes olje og propan brukt til 
topplast (0,5 GWh) i varmeproduksjonen og utslipp knyttet til en andel av 
avfallsforbrenningen 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 
energiproduksjonen vår gi et positivt CO

2
 - bidrag på 1,28 millioner tonn. 

Karbonutslipp fra kraftproduksjon 
Vann- og vindkraft er betydelig mer klimavennlig energiproduksjon enn gass- 
og kullkraft, gjennom hele livssyklusen.
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Klimagassutslipp i 2018
Område Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.)

Fysisk miks Markedsbasert

Diesel/bensin (transport) 84 84

Forbrenning 4 757 4 757

Sum direkte utslipp (scope 1) 4 841 4 841

Energi i bygg 6 285

Elektrisitet i produksjonen 247 13 123 

Kjøp av opprinnelsesgarantier for el.  -12 890

Sum direkte utslipp (scope 2) 253 518

Flyreiser, avfall, reise til og fra arbeid 180 180

Livsløpsutslipp maskiner 11 148 11 148

Sum andre indirekte utslipp (scope 3) 11 329 11 329

Sum totale utslipp 16 423 16 687

Utslipp 
Som produsent av fornybar energi er utslippene våre av klimagasser 
begrenset. De direkte utslippene (scope 1) er i 2018 beregnet til 4 841 tonn 
CO

2
-ekvivalenter (fysisk miks) som er en reduksjon på 1,5 % sammenlignet 

med 2015.

Utslippene (scope 1) fra Markedsbasert utslipp i 2018 er 4 841 tonn CO
2
-

ekvivalenter som er en reduksjon på 1,5 % sammenlignet med 2015. 

De indirekte utslippene knyttet til produksjon av maskiner og utstyr som vi 
benytter, er imidlertid større. Beregner man utslippene i et livsløpsperspektiv 
(scope 3), har vi i 2018 et utslipp på 11 329 tonn CO

2
-ekvivalenter på både 

fysisk miks og markedsbasert. 

Markedsbasert utslipp betyr at elektrisitet benyttet som innsatsfaktor har 
utslippsverdiene til en europeisk miks (NVE sin varedeklarasjon), 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. Imidlertid er det de direkte utslippene i scope  
1 vi har størst mulighet til å påvirke selv.

Totale utslipp for virksomheten resulterte i 16 423 tonn CO
2
-ekvivalenter (fysisk 

miks) og 16 687 tonn CO
2
-ekvivalenter (markedsbasert).

Ambisjoner
Vi har som mål å redusere vår klimapåvirkning til et minimum. I 2018 satte vi 
flere forbedringer ut i livet. Blant annet ble to dieselbiler i varmevirksomheten 
erstattet med elbiler. Innen 2020 skal vi bli klimanøytrale innen egen drift og ha 

etablert et veikart frem mot målet om et samlet klimanøytralt selskap med delmål, virkemidler og 
milepæler.

Opprinnelsesgarantier 
Østfold Energi har i mange år vært aktive i europeiske markeder for opprinnelsesgarantier. 
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 opprinnelsesgarantier gir Østfold Energi ekstra midler til å 
vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut mer fornybar kraftproduksjon. I 2018 solgte Østfold Energi 
opprinnelsesgarantier for litt over syv millioner kroner.
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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 vi jobber kontinuerlig med å identifisere lønnsomme  
effektiviseringer i eksisterende anlegg. 

Innsats og resultater i 2018 
Østfold Energi har ikke bygd ut ny produksjonskapasitet i 2018. Vårt deleide 
vindkraftselskap Zephyr har startet byggingen av Guleslettene vindpark med 
en kapasitet på 197 MW og 710 GWh årsproduksjon. Vårt deleide småkraft- 
selskap NGK Utbygging har fullført fire vannkraftprosjekter med en samlet års-
produksjon på 75 GWh. 

Varmevirksomheten knyttet til seg flere nye kunder i løpet av året. Produksjonen 
i 2018 var 57,8 GWh, en økning på 1,2 GWh sammenlignet med 2017. 

Ambisjoner 
Østfold Energi stiller svært høye krav til dokumentert lønnsomhet og  
risikovurdering. Investeringene de kommende årene vil derfor for selskapets 
del begrense seg til lovpålagte tiltak, som damrehabilitering og nødvendig  
vedlikehold, samt ekspansjon innenfor egne tilsigsområder og fortetting innen-
for eksisterende konsesjonsområder for fjernvarme. Investeringsplanene tilsier 
en relativt beskjeden kapasitetsøkning på Østfold Energis hånd de nærmeste 
årene. Utvikling av ny fornybar energi vil først og fremst skje i prosjekter utviklet 
av de deleide selskapene våre Zephyr (vindkraft) og NGK Utbygging (små-
kraft).

Utbygging av fornybar energiproduksjon
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Fornybar energi er udiskutabelt gunstig for klimaet sammenlignet med  
forbrenning av fossile energikilder. Likevel kan produksjonen av fornybar energi 
ha lokal påvirkning på natur og biomangfold. For Østfold Energi er det viktig 
å ta hensyn til dette under utbygging og drift av anleggene. 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 å bygge ut prosjekter med minst mulig miljøkonflikt. Dette 
kan innebære at vi velger bort enkelte prosjekter til fordel for andre mindre  
konfliktfylte prosjekter. 

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

Innsats og resultater i 2018
Lærdalselva er friskmeldt fra parasitten Gyrodactylus Salaris og riktig  
forvaltning av elva er et prioritert område. 

Østfold Energi skal derfor ta i bruk en ny prosjektmetodikk, kalt miljødesign, 
som er utarbeidet av CEDREN (Center for environmental Design of  Reneable 
Energy) for å øke sin kunnskap om kraftproduksjonens påvirkning på laks og 
sjøørret i Lærdalselva. Prosjektet startet i april 2018 og er nå i sluttfasen med 
fysiske kartlegginger. Rapport med forslag til avbøtende tiltak vil foreligge juni 
2019, og resultatet vil være rådgivende for forvaltningen av Lærdalsvassdraget 
i årene som kommer.

Biomangfold og naturinngrep

Østfold Energi skal ta i bruk en ny prosjektmetodikk, kalt 
miljødesign, for å øke kunnskapen om kraftproduksjonens 

påvirkning på laks og sjøørret i Lærdalselva. 
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I tillegg til miljødesign gjennomføres det også årlige gytefisk- og ungfisktellinger for å følge  
bestandsutviklingen av laks og sjøørret.

Østfold Energi har også finansiert et lakse- og ørretklekkeri med en årlig kapasitet på én million 
yngel, og bidrar med å sette ut yngelen i elva. I 2018 er det utført en biologisk vurdering av  
kultiveringssesongen 2019. Denne kartleggingen sier noe om hvor i vassdraget det er mest  
bærekraftig å sette ut fisk og/eller rogn. Vi har et utsetingspålegg som har vært statisk i lang tid,  
og Miljødirektoratet ønsker nå å se på muligheten for å justere dette pålegget i takt med Lærdals-
vassdragets faktiske bæreevne. 

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. I 2018 åpnet vi laksetrappene i Sjurhaug, Husum og Kolgryta. Den fjerde og siste trappa 
– Svartagjel, skal ikke åpnes før nærmere beskjed fra Miljødirektoratet.

Vi ivaretar konsesjonsmessige krav ved å sette ut fisk, og i 2018 ble det satt ut 14 950 settefisk i 
regulerte vassdrag i Indre Sogn.

Ved en av våre to deleide vindparker er det rapportert ett tilfelle av død fugl som følge av kollisjon 
med vindturbin i 2018.

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 hvordan vi ivaretar 
selskapets samfunnsansvar. Disse defineres som 
plikten til utnytte ressursene på en lønnsom måte, 
ivareta det evige eierskapet til vannfallene på en 
forsvarlig måte og  nå de målene vi har satt oss i 
bærekraftarbeidet. I de deleide selskapene våre 
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 XX

Siso Energi AS X X

NGK Utbygging AS X

Zephyr AS X X

Haldenvassdragets 
brukseierforening

XX

Nivla Kraft AS X XX

Becour AS X

Smart Innovation Norway X

Borgund Servicesenter X

Østfoldforskning X

Østfold Energi eier  
73 prosent av aksjene 
i selskapet Nivla Kraft, 

som eier Nivla kraftverk 
i Lærdal kommune.

Aktivt ansvarlig eierskap

Østfold Energi gjennomfører selskapsstrategien gjennom eierskap 
i andre selskap, 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 eierskapet skal vi etterstrebe at disse selskapene holder minst 
like god standard som Østfold Energi når det gjelder bærekraft. Vi skal aktivt 
påvirke dem 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 2018 
Gjennom styrerepresentasjon i deleide selskap styrker vi muligheten vi har til 
å utøve et aktivt og ansvarlig eierskap. I 2018 har Østfold Energi hatt  
styrerepresentasjon i flere deleide selskaper i tillegg til styrelederverv. 

Ambisjoner 
I takt med Østfold Energis økte oppmerksomhet på bærekraft skal vi sørge 
for  å bevisstgjøre medarbeidere som har roller som styremedlemmer og 
eierrepresentanter i deleide selskap. Der det er mulig skal de søke å  
implementere våre gode standarder. Vi skal også utvikle enkle og praktiske 
kjøreregler for eierstyring og styrearbeid.
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Kraft- og varmeproduksjon kan medføre sikkerhetsrisiko for omverden, 
som dambrudd, usikre isforhold og iskast fra vindturbiner. Uforutsette 
avbrudd i produksjonen kan skape problemer for kraftsystemet.  
Arbeid for å unngå uønskede hendelser med konsekvenser for sam-
funn, mennesker og dyr er derfor høyt prioritert ved alle våre anlegg. 

Innsats og resultater i 2018
De siste årene har Østfold Energi gjennomført rehabilitering av 
selskapets dammer for å sikre dem ytterligere og oppfylle de nye 
kravene fra 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 nå tilgjengelig 
for lokalbefolkningen. Det omfattende arbeidet med å rehabilitere 
selskapets siste dam, Kvevotni i Indre Sogn, fortsatte i 2018. Dette 
er Norges høyestliggende fyllingsdam, og kort anleggssesong gjør 
arbeidet tidkrevende. Prosjektet forventes ferdigstilt våren 2019, etter 
3,5 års anleggstid. 

I 2018 ble det i Indre Sogn også gjennomført en risiko og sårbarhets- 
analyse med mål om å sikre våre anlegg på best mulig måte for  
omverden. Analysen er omfattende og tar for seg alle anleggsobjekt  
i reguleringsområdet. Konkrete sikkerhetstiltak vil bli iverksett i løpet 
av 2019.

Ambisjoner 
Østfold Energi har som mål at ingen skal skades ved eller i nærheten 
av selskapets anlegg, deleide selskaper og anlegg.

Sikkerhet for omverden

Arbeidet med å rehabilitere selskapets siste 
dam, Kvevotni i Indre Sogn, fortsatte i 2018. 

Bildet er tatt før rehabiliteringen startet.
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Lokalsamfunnene der Østfold Energi har sin virksomhet nyter godt av skatt, 
avgifter, arbeidsplasser og andre økonomiske effekter. Samtidig er Østfold 
Energi avhengig av et velfungerende lokalsamfunn, og et godt forhold til blant 
annet naboer, grunneiere, eiere og vertskommuner. 
Gjennom lønnsom forretningsdrift ønsker vi å bidra til positiv utvikling i lokal-
samfunnene der vi opererer. 

Innsats og resultater i 2018 
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. 890 millioner kroner i 2018. Av dette gikk 380 millioner kroner 
til staten, fylkeskommuner og kommuner i form av skatter, avgifter og utbytte. 
Leverandører ble godtgjort med 209 millioner kroner, mens finans- 
institusjonene mottok 75 millioner kroner. 35 millioner kroner 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 3,9 milliarder kroner fra Østfold Energi. I 2018 ble det betalt ut 56 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 

Økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunnene

Samfunnsregnskap 2018 
Alle tall i hele tusen 

Inntekter + investeringer 
895 363

Skatter og avgifter
380 542

Leverandører
209 669

Ansatte inkl pensjon
35 031

Finansinstitusjoner
74 923

Skatter og avgift

Leverandører

Ansatte inkl pensjon

Finansinstitusjoner

Eier

Eiere
56 000
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jobb og utdanning i kraftnæringen. l 2018 traff  vi 350 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. I 2018 startet vi et nytt 
prosjekt med Inspiria. Østfold Energi er i gang med å lage en VR-film for skoleungdom på Inspiria. 
I filmen får de oppleve både vannkraft- og fjernvarmeproduksjon på «nært hold». VR-prosjektet 
er en del av Inspirias nysatsing mot ungdom for at de skal lære mer om selskaper i Østfold og 
om yrkesmuligheter i energibransjen. Filmen og undervisningsopplegget vil være tilgjengelig for 
niendeklasser i Østfold fra høsten 2019.  

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 økonomiske bidrag gjennom sponsing er rettet mot  
grupper og formål som er tydelig relatert til vår virksomhet.
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3. HMS OG MEDARBEIDERSKAP
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3. HMS OG  
MEDARBEIDERSKAP

Vi har egne personalpolitiske retningslinjer, som 
vektlegger en høy grad av medbestemmelse. For å 
sikre et kontinuerlig fokus på trivsel og utvikling, 
gjennomfører vi hvert år en medarbeiderunder-
søkelse 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.  
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Vi benytter et elektronisk verktøy for registrering, behandling, oppfølging og 
rapportering av RUH. Verktøyet er tilgjengelig i IFS, og alle medarbeidere 
kan enkelt melde fra og registrere nye RUH. 

Innsats og resultater i 2018 
Østfold Energi har hatt en meget positiv skadestatistikk de siste årene. l 2018 
hadde selskapet 0 hendelser på skader med/uten fravær. Sykefraværet i  
selskapet endte på 2,4 %. 

Det er også registrert en nedgang på 1,6 % i overtidsbruk totalt i selskapet. 
Selskapet gjennomførte en medarbeiderundersøkelse, slik selskapet 
har gjort hvert år tidligere. Medarbeiderundersøkelsen dekket temaene 
jobbtilfredshet, kompetanse, samarbeid, jobben min, mobbing, ansvar, 
beslutninger og initiativ, trivsel, læring på arbeidsplassen, organisering 
og effektivitet, nærmeste leder, mål og strategier, endringsevne, stress, 
informasjon og kommunikasjon og syn på virksomheten. Oppsummert 
viser undersøkelsen en forbedring på mange områder, og ikke minst på 
hovedspørsmålet «Hvor fornøyd er du med å jobbe i Østfold Energi?» Fra en 
score på 1-5 (hvor 5 tilsvarer «meget godt fornøyd»), viste undersøkelsen en 
score på 4,5 (4,2 i 2017). 

Våre ambisjoner 
Vårt hovedmål er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på 
mennesker, 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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4. FORRETNINGSETIKK, 
ANTIKORRUPSJON OG 
INTEGRITET

Østfold Energi har et sett med etiske retnings-
linjer som utgjør grunnlaget for alle våre  
prosesser, arbeidsform og retningslinjer. Våre 
etiske retningslinjer handler om mer enn å unngå 
lovovertredelser. 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.

Kritikkverdige forhold
Alle medarbeidere skal underrette sin nærmeste 
overordnede straks vedkommende blir oppmerksom 
på at en habilitetskonflikt kan oppstå. For å sikre at 
kritikkverdige forhold blir meldt fra og behandlet forsvarlig, 
har vi etablert gode rutiner for hvordan medarbeidere skal 
gå frem hvis de ønsker å varsle om kritikkverdige forhold 
på en trygg måte uten risiko for konsekvenser for den som 
varsler. 

Alle medarbeidere er pliktig til å sette seg inn i selskapets 
retningslinjer og gjeldende lovverk, og det er linjelederes 
ansvar å sørge for etterlevelse av disse. Det er særlig 
fokus på brudd på konkurranselovgivning, underslag, 
korrupsjon, diskriminering, bestikkelser eller annen uetisk 
adferd. 

Vi har også etablert en innkjøpshåndbok som sikrer at vi 
gjennomfører bærekraftige innkjøp – både med tanke på 
økonomi, sosial dumping og miljøet. 
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IT-sikkerhet 
Østfold Energi har definert overordnete mål for beskyttelse av virksomhetens 
informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og 
utilsiktet art (IT-sikkerhet). Sikkerhetsmålene gjelder for behandling av 
personopplysninger og annen virksomhetskritisk informasjon, med spesielt 
fokus på etterlevelse av Beredskapsforskriften. 

Personvern (GDPR)
Vi har etablert rutiner og retningslinjer som gjelder gjelder all behandling av 
personopplysninger og annen virksomhetskritisk informasjon som foretas av 
Østfold Energi. Dette omfatter all behandling, lagring og kommunikasjon av 
informasjon både muntlig, på papir og digitalt. All bruk av IKT-verktøy er også 
inkludert.

Alle som utfører arbeid på vegne av Østfold Energi er underlagt disse retnings-
linjene og rutinene. Det er den enkelte ansattes plikt å gjøre det som ligger 
innenfor rammene av den enkeltes stilling for å ivareta personvernet til ansatte, 
kunder og Østfold Energis samarbeidspartnere.

Innsats og resultater i 2018 
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 2018. 

Våre ambisjoner 
Moralske holdninger skal integreres i bedriftskulturen og hos hver enkelt med-
arbeider. 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.

IT-sikkerhetsmål: 

1. Østfold Energi skal sikre at informasjon behandles i henhold til krav  
i relevante lover og forskrifter.  

2. Sikkerheten ved Østfold Energi skal ha forankring i ledelsen.
3. Sikkerheten skal være en integrert del av hele Østfold Energis 

organisasjon.
4. Den fysiske sikkerheten ved Østfold Energi skal hindre at uautoriserte 

får adgang til lokaler der beskyttelsesverdig informasjon og sensitive 
personopplysninger lagres og behandles.

5. Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere med 
tjenstlig behov. 

6. Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres 
(konfidensialitet).

7. Østfold Energi skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at 
informasjon ikke forandres uten lovlig tilgang (integritet). 

8. Østfold Energi skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester 
og informasjon til rett tid for de personer som er autorisert 
(tilgjengelighet).

9. Det skal være mulig å spore uønskede hendelser, for eksempel ved 
logging. 

10. Det skal foreligge rutiner for å håndtere uønskede hendelser. 
11. Østfold Energi skal ha rutiner for å ivareta organisatorisk læring 

i etterkant av hendelser, slik at sannsynlighet for tilsvarende eller 
gjentatte hendelser reduseres.

12. Østfold Energi skal sikre at medarbeidere som bruker Østfold Energis 
informasjonssystemer har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta 
virksomhetens sikkerhetsbehov / krav.
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