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1. Oppsummering 
 

Den norske fornybarnæringen består av en rekke små og store selskaper spredt rundt om i landet. 

Uavhengig av størrelse står energiselskapene overfor de samme utfordringene og mulighetene, 

herunder ny teknologi, nye aktører og bransjeglidning, nye krav og forventinger fra kunder og 

endringer i de regulatoriske og politiske rammebetingelsene etc. Det hevdes til tider at kun stort 

selskaper kan lykkes i «denne nye verden». Defo deler ikke denne oppfatningen. I dette notatet gis 

en rekke eksempler på hvordan ulike små- og mellomstore energiverk bidrar til å skape levende og 

aktive lokalsamfunn og til verdiskaping, håndterer de nye utfordringene, utnytter mulighetene, 

samarbeider og er proaktive på tross av sin størrelse: 

 

 Defo’s medlemmer har en samlet årlig verdiskaping på rundt 7 milliarder og står for ca.       

10 % av verdiskapingen. Selskapene har evne til å bli med og bidra til det grønne skiftet, og 

satser på digitalisering. 

 Det kommer stadig nye reguleringer og forskriftskrav. Generelt møter Defo’s medlemmer 

kravet til AMS, som de fleste andre nye krav og utfordringer, med samarbeid. 

Innkjøpssamarbeid har eksistert i mange år og gitt disse selskapene gode innkjøpsvilkår.  

 De nasjonale kravene til klimagassreduksjoner påvirker også distriktsverkene. Små- og 

mellomstore energiselskaper har vært aktive på å tilpasse nettene, utrulle ladeinfrastruktur 

og delta i FoU-prosjekter som ser på viktige problemstillinger for å tilpasse seg fremtiden.  

 Fornybarnæringen står også overfor en raskt teknologisk utvikling. Den nye digitale 

hverdagen har medført at små og mellomstore selskapene samarbeider (f. eks. 

Nettalliansen eller Smart Strøm Nordvest) og sikrer seg stordriftsfordeler ved innkjøp og 

samtidig får tilgang på nødvendig kompetanse og ny teknologi. Videre er det flere som 

påpeker at små-/mellomstore selskaper raskere kan «snu seg rundt» og ta beslutninger, noe 

som blir stadig viktigere etter hvert som endringstakten øker.  

 

Distriktsverkene vil også i årene som kommer bidra til grønn verdiskaping gjennom ny 

kraftproduksjon, smarte nett og innovative løsninger for kunden. Gjennom samarbeid med andre 

selskaper og leverandører om kompetanse, innkjøp og skalafordeler står distriktsverkene godt 

rustet til å møte fremtiden, samtidig som den lokale forankringen sikrer at den grønne 

verdiskaping distribueres rundt om i landet.  
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2. Bakgrunn  
 

I april 2016 presenterte Energi Norge rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen». I 

rapporten står det blant annet at:  

 

«Den norskbaserte fornybarnæringen består av 1700 bedrifter med en samlet årlig verdiskaping på 

rundt regnet 70 milliarder kroner. Eksporten utgjorde i 2013 ca. 5 milliarder kroner. Næringen som 

består av selskaper innen kraftproduksjon, nett, kraftmarked og leverandørbedrifter, sysselsetter 

rundt 20 000 personer ifølge en undersøkelse gjennomført for Olje- og energidepartementet av 

Multiconsult.»  

 

Som det fremgår av rapporten består fornybarnæringen av en rekke små og store selskaper spredt 

rundt om i landet. Likevel baserer rapporten seg utelukkende på intervjuer med ti store 

energiselskaper og fokuserer på hvordan disse bidrar til grønn verdiskaping gjennom konkrete 

prosjekter. Rapporten underkommuniserer dermed den betydelige verdiskapingen som skjer i små- 

og mellomstore energiselskaper rundt om i Norge. Distriktenes Energiforening (Defo) har derfor fått 

utarbeidet dette notatet for å synliggjør hvordan små- og mellomstore energiselskaper bidrar til 

både grønn verdiskaping og innovasjon og dermed utgjør en sentral del av den norske 

fornybarnæringen.  

 

Rapporten fra Energi Norge trekker også frem en rekke utfordringer som fornybarnæringen står 

overfor som ny teknologi og digitalisering, nye konkurrenter og aktører, manglende finansiell evne 

og vilje blant en del offentlige eiere til å ta kommersielle risiko og høyt skattetrykk.  Defo stiller seg 

bak denne virkelighetsbeskrivelsen, men tror samtidig at de fleste små- og mellomstore 

energiselskapene står godt rustet til å håndtere disse utfordringene i årene som kommer. Notatet 

gir derfor en rekke eksempler på hvordan ulike små- og mellomstore energiverk håndterer de nye 

utfordringene, utnytter mulighetene, samarbeider og er proaktive.  

 

3. Verdiskapingen i små og mellomstore energiselskaper, med fokus på Defo’s 
medlemmer 

 

Distriktene Energiforening (Defo) er en bransjeorganisasjon som omfatter 68 små- og mellomstore 

energiselskaper. Til sammen omsatte Defo’s medlemmer for 6,7 mrd NOK i 2015 eller ca 10 % av 

den anslåtte verdiskapingen i den totale norske fornybarnæringen. Medlemmene har virksomhet 

innenfor en rekke ulike områder fra produksjon av kraft og kraftomsetning, til distribusjon, 

bredbånd, entreprenørtjenester og fjernvarme. I tillegg foregår det en rekke spennende FoU-

prosjekter blant Defo’s medlemmer. Figur 1 (under) viser driftsinntektene for Luster Elverk fordelt 

på de ulike forretningsområdene. Luster Elverk er et godt eksempel på hvordan Defo’s medlemmer 

satser innenfor en rekke ulike forretningsområder. Til sammen hadde Luster et driftsresultat på 7,5 

MNOK om omsatte for 63,9 MNOK. I tillegg til det rent kommersielle bidrar selskapene til et 

levende og aktivt lokalsamfunn. 
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3.1. Nett 

Defo’s medlemmer hadde totalt investert 9,2 mrd NOK i nettkapital mot slutten av 2014, en 
samlet inntektsramme for 2016 på 4,6 mrd NOK og leverer strøm til ca. 450 000 kunder 
(tilsvarende 15 % av den totale norske kundemassen). Selv om de fleste kun har distribusjonsnett, 
har flere av Defo’s medlemmer også regionalnett. Nettselskapene bidrar til verdiskaping ved å 
levere sikker og stabil strømforsyning til kundene gjennom bygging, drift- og vedlikehold. Lokal 
kompetanse og beredskap står sentralt når det gjelder å opprettholde en god og sikker forsyning.  
 
Utover de tradisjonelle nettoppgavene bidrar de små- og mellomstore nettselskapene til det 
«grønne skiftet» ved å legge til rette for ny småkraftproduksjon, plusskunder, elektrifisering av 
transportsektoren og teknologiskutvikling gjennom AMS og Smarte Nett. Det er verdt å merke seg 
at flere av Defo’s medlemmer på tross av sin størrelse var blant de første til å rulle ut AMS i Norge 
og flere av dem ligger helt i tet når det gjelder å ta i bruk og teste ny teknologi knyttet til Smarte 
Nett, verdensledende driftssentraler og bruk av droner.     
 

 Noen av Defo’s medlemmer – NETT 

Hallingdal Kraftnett 23 000 kunder / både distribusjon- og regionalnett / har 13 000 

hytter i Hallingdal område og er konfrontert til effektproblematikk 

når mange lader elbil samtidig på fredagen når de ankommer  

Ringeriks-Kraft 21 000 kunder / kun distribusjonsnett / var første nettselskap i Norge 

som var ferdig med AMS-utrullingen (2013) 

Gudbrandsdal Energi 18 000 kunder / både distribusjon- og regionalnett / satser på 

digitalisering for å øke selskapets effektivitet 

Sognekraft Nett 8 600 kunder / både distribusjon- og regionalnett / må legge til rette 

for seks småkraftverk 

Flesberg Elverk 3 800 kunder / kun distribusjonsnett / har installert hurtigladere 

  

Nettdrift
38 %

Kraftomsetning
31 %

Arbeid for andre
7 %

Installasjon
22 %

Fiber
2 %

LUSTER ELVERK - DRIFTSINNTEKTER 2015
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3.2. Grønn kraftproduksjon 

Flere av Defo’s medlemmer har vært direkte involvert i planlegging og utbygging av vann- og 

vindkraftanlegg de senere årene. I tillegg har flere av Defo’s medlemmer bygget ut nettene sine for 

på den måten å legge til rette for utbygging av ny grønn kraftproduksjon.  Defo’s medlemmer bidrar 

dermed til ny grønn kraftproduksjon både som produsenter, utbyggere, partnere, kraftforvaltere og 

som tilretteleggere for nye fornybar kraftutbygging gjennom nettutbygging.    

 

 Noen av Defo’s medlemmer - KRAFTPRODUKSJON 

Kvinnherad Energi 32 småkraftanlegg matter inn i Kvinnherad Energis 

konsesjonsområde. I 2014 ble 224,1 GWh mattet inn fra de 32 

småkraftanleggene. Kvinnherad Energi forvalter også kraft til enkelte 

kraftverk 

Hardanger Energi Eier seks kraftstasjoner (1 med magasin og 5 rene elvekraftverk) som 

produserte 68 GWh i 2014 

Aurland Energiverk Netto innmating 2015 var på 47,8 GWh. 40,9 GWh fra E-Co; 6,3 GWh 

fra Glitre Energi, 0,6 GWh fra Voss Energi og 0,03 GWh fra Sognekraft 

Sykkylven  Produserte 55,9 GWh fra tre kraftstasjoner, samt har tre private 

produsenter som mattet inn 16,2 GWh 

Nordkraft Energi Nordkraft Energi har 8 magasinkraftverk og 1 vindpark (til sammen 

ca. 1 TWh). I tillegg er selskapet ansvarlig for driften av 13 

småkraftverk (135 GWh) gjennom en operatørskapsavtale 

 

3.3. Kraftomsetning 

Flere av Defo’s medlemmer har virksomhet innen kraftomsetning. Lokal forankring skaper ofte 

sterke merkevarer og disse selskapene opplever ofte høy grad av kundelojalitet. Nærhet mellom 

kraftleverandøren og de lokale kundene bidrar til et sterkt fokus på åpenhet, trygghet og 

kundefokus.  

 

 Noen av Defo’s medlemmer – KRAFTOMSETNING 

Hemsedal Energi I 2015 omsatte Hemsedal Energi 70,9 GWh. Denne mengden tilsvarte 

78 % av den total overføringen i nettet 

Høland og Setskog 

Everk 

Sterk lokal leverandør med en markedsandel på ca. 70 % i 

lokalområde 

Midt-Telemark Energi I 2015 solgte Midt-Telemark Energi 180 GWh og omsatte for 53,9 Mkr 

VOKKS I 2015 solgte VOKKS 92,3 GWh og omsatte for 22,4 Mkr. VOKKS 

hadde 5720 kunder ved årsskiftet 

Røros Elverk Med 6140 nettkunder og 5600 kraftkunder oppnår Røros Elverk en 

markedsandel på 92 % 
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3.4. Bredbånd/Fiber 

Svært mange små- og mellomstore energiselskaper har aktivitet knyttet til bredbånd/fiber. For 

mange er virksomheten lønnsomt. Samtidig er ikke den direkte lønnsomheten alltid den viktigste 

grunn til at de lokale eierne bestemmer seg å satse på bredbånd eller fiberutbygging. I noen 

områder er bredbånd en forutsetning for å opprettholde bosetting (f. eks. VOKKS) eller for å gjøre 

område mer attraktivt, både for næringsvirksomhet og bosetting (f. eks. Hallingdal Kraftnett). For en 

del selskaper utgjør bredbånd en betydelig del av omsetningen og antall kunder (f.eks. Nordmøre 

Energi). 

 

 Noen av Defo’s medlemmer – BREDBÅND 

Hallingdal Kraftnett Selskapet har investert 100 Mkr og bygget 601 km fiberkabel  

VOKKS Selskapet har investert 60 Mkr i fiberutbygging 

Alta Kraftlag Mot slutten av 2014 hadde selskapet over 4 300 kunder 

Ymber  I 2015 hadde Ymber levert bredbånd til 3 800 kunder 

Nordmøre Energi Bredbånd utgjør 20 % av totalomsetningen 

 
 

3.5. Fjernvarme 

En del av Defo’s medlemmer har også aktivitet innen fjernvarme.  

 

 Noen av Defo’s medlemmer – FJERNVARME 

Sunndal Energi I 2015 solgte Sunndal Energi 19 GWh basert på spillvarme fra Hydro 

Aluminium. Varmen brukes av 68 større kunder, 250 leiligheter og 12 

eneboliger 

Midt-Telemark Energi Leverte 5,1 GWh fjernvarme (94,6 % biobrensel) 

Høland og Setskog Elv. Leverte 1,5 GWh fra tre jordvarmeanlegg 

Nordmøre Energi I 2015 leverte Nordmøre Energi 2,2 GWh fra varmesentralene 

Hammerfest Energi Hammerfest Energi har bygd flere fjernvarme anlegg mellom 2009 og 

2012 og tilbyr alle i Hammerfest sentrum å benytte seg av fjernvarme 

til oppvarming 

 
 

3.6. Øvrig nedstrøms 

Defo’s medlemmer er generelt svært proaktive når det gjelder å utnytte mulighetene som ligger i ny 

teknologi og utforske lønnsomme vekstmuligheter. Blant annet er flere involvert i å bygge ut 

ladeinfrastruktur til elbiler, andre i salg av varmepumper, mens andre igjen ser på muligheten for å 

tilby solceller til sluttbrukere (f.eks. Stange Energi).  

 

En del av Defo’s medlemmer er også aktive i å tilby sluttbrukerne nye løsninger slik som Ringeriks-

Krafts «SMARTliv» satsing. Dette er et godt eksempel på hvordan også de små og mellomstore 

selskapene bidrar til konkurranse, innovasjon og grønn verdiskaping basert på ny teknologi.  
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 Noen av Defo’s medlemmer – ØVRIG NEDSTRØMS 

VOKKS Tilbyr leie av varmepumper. I 2015 investerte selskapet 1,4 Mkr i 

varmepumper til utleie. Mange har benyttet anledningen til å kjøpe 

egen varmepumpe 

Stange Energi Samarbeid med Otovo om sol energi 

ValdresEnergi Salg av varmepumper (totalt 1382 solgte pumper) 

Ringeriks-Kraft Leveranse av smarte strømtjenester gjennom SMARTliv 

 

3.7. Forskning og utvikling 

Svært mange av de små- og mellomstore energiselskapene er også involvert i ulike forsknings- og 

utviklingsprosjekter. Mot slutten av 2015 var 19 av Defo’s medlemmer involvert i FoU-prosjekter. 

Blant annet er Gudbrandsdal Energi (18 000 nettkunder) partner i 4 FoU-prosjekter, mens Ringeriks-

Kraft (21 000 nettkunder), Skjåk Energi (2 000 nettkunder) og Sykkylven Energi (4 500 nettkunder) 

er involvert i tre FoU-prosjekter. FoU-prosjektene adresserer ulike problemstillinger som selskapene 

står overfor fra å håndtere utfordrende elektriske apparater og effektivisere arbeidet med feil- og 

avbruddsdata, til nye løsninger og muligheter knyttet til smart hus, smarte tariffer og smarte nett, 

økt sluttbrukerfleksibilitet og bruk av droner til innsamling av sensor data og råtekontroll. 

Prosjektene bidrar til innovasjon og gjør energiselskapene mer effektive, bedrer 

forsyningssikkerheten og legger til rette for «det grønne skiftet». 

 

 Noen av Defo’s medlemmer – FORSKING OG UTVIKLING 

Ringeriks-Kraft FoU-prosjekt for Smart Nett, Smart hus og AMS-tariffer, Utvikle et 

intelligent driftssystem for smarte nett, Connected drong 

Skjåk Energi Spesnett, ODEL, Belastning til jordkabler 

Sykkylven Energi  Spesnett, ODEL, Belastning til jordkabler 

Nordmøre Energi PeakElAverøy 

Gudbrandsdal Energi Connected drone, Spesnett, ODEL, Belastning til jordkabler 

 

 

3.8. Lokale ringvirkninger 

Distriktenergiverkene bidrar både med skatter og avgifter til stat, fylke og kommune, samt utbytter 

til eierne. Men i tillegg bidrar de i stor grad til lokal næringsvirksomhet gjennom å etablere og 

investere i kritisk infrastruktur (nett og bredbånd). Distriktsverkene er også en betydelig 

arbeidsgiver og utgjør en drivkraft i de ulike regionene. Mange energiselskaper bruker sågar lokale 

leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Økonomisk støtte og sponsing av lokale aktiviteter 

knyttet til kultur, barn & unge og lokalidrett bidrar også til å spre verdiskapingen ut i 

lokalsamfunnene på en positiv måte. På den måten distribueres en del av den grønne 

verdiskapingen tilbake til lokalsamfunnene direkte, noe som igjen skaper entusiasme og lokal støtte 

for videre grønn vekst. 
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 Noen av Defo’s medlemmer – LOKALE RINGVIRKNINGER 

Gudbrandsdal Energi Støtter Peer Gynt-stevnet på Vinstra – en forestilling med store 

ringvirkningene for det lokale samfunnet (29 000 dro der i 2016) 

Alta Kraftlag Samarbeid med lokale idrettslag og støtter festivaler og arrangement 

i selskapets forsyningsområde 

Ymber Støtter lokale lag og foreninger, som f. eksempel Riddu Riddu 

barnefestivalen, Samsisk Grand Prix, Påskefestivalen i Kautokeino, 

Forskningsdagene, mm 

ValdresEnergi Gjennom fiber utbygging legger ValdresEnergi til rette for lokal vekst 

(hytter), siden gode kommunikasjonsmuligheter er et krav for de 

fleste 

Rauland Kraftforsyning Bidrar til det lokale samfunnet både økonomisk og med ressurser 

(stor arbeidsgiver i lokalsamfunnet) 
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4. Eksempler av hvordan små- og mellomstore energiselskaper bidrar til grønn 
verdiskaping 

 

Åtte aktører ble intervjuet for å synliggjøre og gi eksempler på hvordan små og mellomstore 

energiverk bidrar til grønn verdiskaping og innovasjon, herunder Sognekraft, Kvinnherad Energi, 

Ringeriks-Kraft, Skjåk Energi, Nettalliansen, Hallingdal Kraftnett, Stange Energi og Nordmøre Energi. 

 

 

Distriktsnettselskapenes bidrag til «det grønne skiftet» -
Sognekraft 
 
Ny fornybar kraftproduksjon ligger i hjertet av «det grønne skiftet» og det 
er derfor blitt gitt konsesjon til en rekke småkraftverk rundt om i 
distriktene de siste årene. Blant annet bygges det nå ut seks 

småkraftverk med en samlet effekt på 41 MW og en forventet årsproduksjon på 115 GWh i 
Fjærland i nærheten av Sogndal, nok til å forsyne 5 500 norske husholdninger. For å få realisert 
prosjektet var det avgjørende for utbygger Småkraft AS å samarbeide med det lokale 
nettselskapet Sognekraft. Prosjektet fordrer nemlig nytt og forsterket nett i området, både 
luftledninger, jordkabler og sjøkabler i distribusjons- og regionalnettet. Det er nettseksjonen i 
Sognekraft som står ansvarlig for denne delen.  
 
Dette er et godt eksempel på hvordan nettselskaper i distriktene bidrar til grønn verdiskaping 
gjennom å finne løsninger som legger til rette for ny kraftutbygging med minst mulig 
konsekvenser for miljøet. Videre har Sognekraft gjennom fornuftig bruk av anleggsbidrag 
unngått uheldig effekter på målt effektivitet og dermed skjermet nettleie for øvrige kunder.  
 
Med en nettleie under gjennomsnittet i Sogn og Fjordane, legger Sognekraft for øvrig til rette for 
lokal næringsvekst i tillegg til å være en betydelig arbeidsgiver og drivkraft i regionen Sogn. 
Samtidig bidrar selskapet økonomisk til regionen i form av solide utbyttebetalinger til kommunale 
eiere og aktiv støtte til lokale idrettslag i hele regionen Sogn.  
 
Sognekraft har produksjonsvirksomhet, kraftomsetning og nettvirksomhet, i tillegg til 
fibervirksomhet. I 2015 omsatte selskapet for 264 millioner kroner.  
 

 

Viktig støttespiller for Småkraft - Kvinnherad Energi  
 
Det er bygget om lag 750 småkraftverk i Norge siden 2000. 32 av dem 
ligger i Kvinnherad Energi sitt konsesjonsområde og disse leverte 224 
GWh inn på nettet 2015. For tiden er det ett småkraftverk under bygging 
i Kvinnherads område, mens 5-6 øvrige anlegg venter på nettilgang. 
Kvinnherad Energi har vært og er en viktig partner for utbyggerne og bidrar blant annet med å 
forvalte kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier på vegne av småkraftprodusentene. 
Tariffinntektene fra innmatet kraft er med på å kompensere for de nødvendige nettforsterkninger 
i området.  
 
I 2015 omsatte selskaper for 123,4 Mkr og driver med kraft, nett og bredbånd.   
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Fremoverlent forretningsutvikling og innovasjon -       
Ringeriks-Kraft 
 
Ringeriks-Kraft var det første nettselskapet i Norge som rullet ut AMS 
som tilfredsstilte de nye kravene fra NVE (2013). «På den tiden var det 
mange selskaper som arbeidet mot innføringen AMS. Vi så imidlertid at 

dette ville komme og at det ville gi oss store muligheter både knyttet til nettnytte og på 
markedssiden» forteller Ringeriks-Kraft. Blant annet så Ringeriks-Kraft at de kunne skape et 
nytt forretningsområde basert på egne erfaringer fra AMS-utrullingen gjennom å utføre eksterne 
oppdrag. Det siste er nesten det som har vært den største suksessen ved hele AMS-utrullingen. 
Selv om Ringeriks-Kraft selv bare har om lag 20 000 kunder, så har det nye datterselskapet 
kontrahert utrullingsoppdrag for 610 000 nettkunder.  
 
Ringeriks-Kraft har også klart å hente ut betydelig nettnytte gjennom AMS. Blant annet sparer 
de masse på innfordring og stenging. Mens man før måtte sende to mann ut i felten ved 
stenging, kan alt i dag gjøres over nett. I tillegg kan de overvåke spenningskvaliteten fra selve 
driftssentralen i stedet for å reise ut til kunder med måleutstyr.  
 
Ringeriks-Kraft er også svært langt fremme når det gjelder innovasjon og FoU. Sammen med 
Fredrikstad, SFE og Glitre Energi Nett, har Ringeriks-Kraft et FoU samarbeid med smart grid 
leverandøren e-SmartSystems. Her ser de på alt fra Smarte Nett, utviklingen av en av verdens 
mest moderne driftssentraler og bruk av droner. Dette FoU-prosjektet har gitt dem svært mye 
verdifull kunnskap. Ringeriks-Kraft er et godt eksempel på at mellomstore selskaper kan ligge 
helt i front på utvikling og innovasjon. Selv påpeker Ringeriks-Kraft at en liten og lett 
organisasjon er en fordel når det gjelder å bevege seg raskt i en ny virkelighet. 
   

 
Deltar i FoU-prosjekter - Skjåk Energi 
 

Mot slutten av 2015 var 55 forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) 
godkjent av NVE, delt på alle nettnivå. Skjåk Energi, med sine 2000 
nettkunder, er partner i tre av FoU-prosjektene. På tross av sin 
størrelse føler selskapet et betydelig ansvarlig for å utvikle og se på 
nye løsninger som samfunnet vil kunne dra nytte av. Derfor satser de betydelig på FoU.  
 
Ett av prosjektene som Skjåk er involvert i dreier seg om å forstå hvordan utfordrende 
elektriske apparater påvirker spenningskvaliteten i distribusjonsnettet. Prosjektet skal gjøre 
det mulig å justere dagens rutiner og regler for nettselskaper slik at de kan fortsette å levere 
høy spenningskvalitet i årene fremover. Som partner i FoU-prosjektene deltar Skjåk Energi 
i møter og bidrar med kunnskap. Skjåk ønsker generelt å delta på alle relevante 
forskningsprosjekter som måtte dukke opp.   
 
I tillegg til FoU-innsatsen, er Skjåk Energi proaktive når det gjelder å tilpasse seg den nye 
virkeligheten; de fikk sin første plusskunde i 2015, har installert sin første ladestasjon for 
elbiler og bygger nå en ny ladestasjon for Teslaer.  
 
Skjåk Energi ble etablert i 1919, driver med nett og kraftomsetning og satser også på 
fiberutbygging til bredbånd. I 2015 omsatte selskapet for 52 Mkr.  
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Samarbeid legger til rette for gunstige betingelser og økt 
kompetanse - Nettalliansen 
 

Selv om de fleste små- og mellomstore energiverkene klarer seg godt 
alene, så inngår samtlige i en eller annen form for samarbeid for å 
utnytte skalafordelene der de er størst, nemlig knyttet til innkjøp og 

kompetanse. Den største av disse samarbeidsgrupperingene er Nettalliansen.  
 
Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av 47 små og mellomstore 
nettselskaper. Nettalliansen ivaretar eiernes interesser gjennom å etablere 
konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å styrke konkurransekraften 
og dermed øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet.  
 
Nettalliansen er i sterk vekst og dagens 47 eierne har til sammen 268 000 nettkunder. 
Nettalliansen er dermed bransjens nest største innkjøper etter Hafslund. Dette innebærer 
at selv svært små selskaper kan oppnå meget gunstige betingelser gjennom 
alliansesamarbeidet, sammenlignet med hva de hadde fått som enkeltstående selskap. 
Beregninger viser besparelser opp mot 25% på felles innkjøp av elverksmateriell. Et annet 
eksempel på innkjøpssamarbeid er avtalen Rejlers Embriq AS inngikk med Nettalliansen i 
2015 om innføring og drift av 180 000 smarte strømmålere for 29 deltakende selskaper.  

 
Skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder, som skal være eiernes viktigste 
redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre 
kompetansen hos eierne. Som ledd i dette kartlegger Nettalliansen aktuelle FoU-prosjekter 
som blant annet vil bidra til effektivisering og økt nettnytte for sine eierselskap. Nettalliansen 
er medlem i Smartgridsenteret, hvor det identifiseres løsninger som er med på å bygge en 
troverdig verdikjede på Smartgrid i Norge. 
 
Nettalliansen og tilsvarende samarbeidsgrupperinger er et godt eksempel på hvordan små- 
og mellomstore energiselskaper går sammen om å løse nye teknologiske og 
markedsmessige utfordringene samtidig som de beholder smidigheten og de korte 
beslutningslinjene som ofte finnes i små organisasjoner og den lokale forankringen.  
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Bygger ut fiber i distriktene - Hallingdal Kraftnett   
 
For noen år siden bestemte eierne i Hallingdal Kraftnett å investere i 
fiberutbygging i stedet for å ta utbytte. Følgende vurderinger lå til grunn 
for beslutningen. For det første så man at høy kapasitet og hastighet på 
internett var en forutsetning for tilreisende turister, spesielt for 

hytteturistene. For det andre var fiber en forutsetning for å få næringsvirksomhet til Geilo og 
gjorde det samtidig mindre relevant å bo sentralt. Hallingdal Kraftnett har gjennom utbyggingen 
av fiber dermed gjort hele område mer attraktivt og de lokale ringvirkningene er store. Samlet 
sett har Hallingdal Kraftnett investert 162 MNOK i byggingen av ca 600 km fiber. Hallingdal 
Kraftnett bygger nå fiber i Hemsedal Energis konsesjonsområdet, og tar selv 50 % av regningen. 
Avtalen sikrer økt volum og bygger videre på Hallingdal Kraftnetts kompetanse.   
 
Hallingdal Kraftnett har imidlertid også andre spennende satsinger utover fibersatsingen. Med 
13 000 hyttekunder, hvorav mange har elbil som settes i laderen når de ankommer fredag kveld 
og lader til de drar søndag ettermiddag, opplever Hallingdal Kraftnett nå en potensiell 
topplastproblematikk. Derfor arbeider de proaktivt med å finne løsninger for å redusere toppene. 
En mulig løsning er å installere store batterier. Dette kan være mer samfunnsøkonomisk 
lønnsomt enn at alle hytteeierne skal finne individuelle løsninger.  
 
Plusskunder er også et tema i Hallingdal sitt nett. Til tross for at selskapet kun har én plusskunde 
i dag, er det stadig flere kunder som melder sin interesse. Hallingdal Kraftnett ønsker 
plusskunder velkommen i sitt nett og ønsker å gjøre det så enket som mulig for dem å komme 
seg i gang. Selv om Hallingdal Kraftnett har svært vanskelige rammevilkår, har selskapet som 
mål å ha tariffer blant de 20 % billigste i landet. 
 

 

Samarbeid om sol - Stange Energi 
 
Stange Energi har fulgt solcellemarkedet tett i flere år og fulgt både 
prisutviklingen og sett på mulige forretningsmodeller. Etter hvert som 
prisene på solceller har falt, ikke minst de to siste årene, har planene 
blitt mer konkrete. I dag samarbeider Stange med den nye norske 
oppstartsbedriften og solcelleleverandøren Otovo. Sammen skal de etablere et eget selskap og 
tilby solceller til mulige plusskunder både i eget og andres områder. Det at Stange er et relativt 
lite selskap gjør at de kan snu seg rundt fort og ta raske beslutninger. I tillegg har eierne/styret 
vært svært positive og velvillige til den nye satsingen.  
 
Det at Stange Energi var tidlig ute med utrullingen av AMS (ferdig utrullet i 2015) gjør det mye 
enklere å etablere nye plusskunder i eget området. Dette gir dem et konkurransefortrinn ved å 
være tidlig ute i markedet. Stange Energi viser dermed hvordan også relativt små selskaper kan 
være tidlig ute og etablere ny virksomhet og grønn vekst.  
 
Stange Energi er som mange andre små og mellomstore selskaper medlem av flere 
samarbeidsgrupperinger, herunder Nettalliansen og Energialliansen (for kraftleverandører). For 
øvrig er de stadig i dialog med ulike selskaper og leverandører for å teste muligheten for 
samarbeid.  
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Gjør lokal og regional utvikling mulig - Nordmøre Energi 
 
NEAS har som mål å gjøre lokal og regional utvikling mulig gjennom sine 
virksomheter knyttet til produksjon og omsetning, engroshandel og 
bredbånd. Bredbåndsvirksomheten utgjør i dag 20% av 
totalomsetningen. Mens de har 26 000 målepunkt i strømnettet har de 

16 000 bredbåndskunder. Den nye aktiviteten kommer godt med når kraftprisene er lave.  
 
NEAS er et eksempel på hvordan små- og mellomstore virksomheter bruker kreative samarbeid 
for å sikre en effektiv virksomhet. Blant annet benytter NEAS den lokale brannvakttjenesten som 
«førstelinjeforsvar» for kundehenvendelser knyttet til nettet. I forbindelse med AMS så inngår 
de i samarbeidet Smart Strøm Nord-Vest som blant annet skal etablere en egen måleverdihub 
og kjører utrullingen i egen regi. For øvrig har NEAS inngått i et innkjøpssamarbeid i mange år 
for å få bedre betingelser. For NEAS, som for mange andre av Defo’s medlemmer, er samarbeid 
nøkkelen for å møte fremtidens utfordringer.  
 
NEAS opplever som mange andre av Defo’s medlemmer å ha stabile eiere som viser vilje til å 
investere. NEAS har de siste årene investert aktivt både i bredbånd og fornyet 
hovedforsyningen.  
 
NEAS har også hatt fokus på digitalisering de seneste årene. De har blant annet gjort et stort 
løft knyttet til sitt eget ERP-system og har lagt om hele arbeidsordreflyten. Alle montørene har 
fått egne nettbrett for å kunne håndtere hele arbeidsordre digitalt.  
 
Innen FoU deltar NEAS i et prosjekt der en ser på utfordringer knyttet til spenningskvalitet som 
følge av elbilladere. I tillegg er de i tidlig fase for å se på å tilby solceller til sluttbrukere. De er 
også fokusert på å få et kundesentrisk tankesett i hele organisasjonen.  
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5. Eksempler på hvordan distriktsverkene håndterer framtidige utfordringer og 
muligheter  

 

Defo’s medlemmer er spredt over hele landet, noen dekker store, grissgrendte områder, mens 

andre dekker mer tettbygde områder. De minste selskapene har under 2000 nettkunder, mens de 

største har i overkant av 25 000 nettkunder. Uavhengig av de geografiske forskjellene eller 

størrelsen på selskapene så står de overfor de samme utfordringene og mulighetene, herunder ny 

teknologi, nye aktører og bransjeglidning, nye krav og forventinger fra kunder og endringer i de 

regulatoriske og politiske rammebetingelsene etc. Det hevdes til tider at kun stort selskaper kan 

lykkes i «denne nye verden». Defo deler ikke denne oppfatningen. Under gis det derfor en rekke 

eksempler, basert på intervjuene, på hvordan små- og mellomstore energiverk håndterer noen av 

de nye utfordringene og mulighetene.  

 

Regulering, nye forskriftskrav og endrede rammebetingelser 

Det kommer stadig nye reguleringer og forskriftskrav som både små og store energiselskaper må 

forholde seg til. Blant annet skal alle strømmålere i Norge erstattes med såkalte smarte målere 

(AMS) innen utgangen av 2016. Innføringen av AMS utfordrer selskapene både på planlegging, 

innkjøp, utrulling og drift. Likevel var det det mellomstore nettselskapet Ringeriks-Kraft Nett som 

var først ute. Allerede ved utgangen av 2013 hadde Ringeriks-Kraft Nett rullet ut AMS i henhold til 

NVEs krav. Dette viser at de små- og mellomstore selskapene ikke ligger bakpå. Også Stange Energi 

var tidlig ute og rullet ut AMS til alle kunder i løpet av 2015.   

 

Generelt møter Defo’s medlemmer kravet til AMS, som de fleste andre nye krav og utfordringer, 

med samarbeid. Innkjøpssamarbeid mellom små energiselskaper har eksistert i mange år og gitt 

disse selskapene, på tross av størrelsen, gode innkjøpsvilkår. Noen selskaper har valgt lokale 

løsninger, som for eksempel Flesberg Elverk og Rollag Elverk som samarbeider på kundebehandling, 

mens andre har valgt regionale løsninger, som for eksempel Driftsforum Vest (4 selskaper), AMS 

Nord (6 selskaper), Smart Strøm Nordvest (10 selskaper), Kjøpekraft vest (14 selskaper), 

Trønderkraft (19 selskaper i Midt-Norge) eller Nettalliansen (47 nettselskaper). Nettalliansen er for 

øvrig den nest største innkjøperen på nettsiden i Norge etter Hafslund. Nettalliansen beviser at 

størrelse kan skapes gjennom allianser og samarbeid, samtidig som en bevarer lokal forankring og 

kunnskap.  

 

De nasjonale kravene til klimagassreduksjoner påvirker også distriktsverkene. Blant annet legges det 

i Energimeldingen opp til en betydelig elektrifisering av transportsektoren, noe som kan skape 

effektproblemer for distriktsnettene. Defo’s medlemmer står imidlertid ikke passivt og ser på denne 

utviklingen, tvert imot så foregår det både aktiv tilpasning av nettene, utrulling av ladeinfrastruktur 

og FoU-prosjekter som ser på denne problemstillingen.   
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Ny teknologi og nye aktører 

I tillegg til endringer i de regulatoriske rammebetingelsene, så står fornybarnæringen også overfor 

en raskt teknologisk utvikling. Ny teknologi knyttet til energieffektivisering, sluttbrukerfleksibilitet, 

distribuert produksjon og lagring og økt bruk av elbiler gir grunnlag for både muligheter og 

utfordringer. Defo’s medlemmer er også her svært aktive og mange av de intervjuede selskapene 

forteller om en proaktiv og positiv holdning både til prosumers og elektrifisering av 

transportsektoren. De fleste distriktsverkene har aktiviteter knyttet til Smart Grid i forlengelsen av 

AMS-utrullingen, og mange ser også på forretningsmuligheter knyttet til å tilby solceller og 

lagringsløsninger til sluttbrukere.  

 

Basert på samtaler med en rekke små- og mellomstore energiselskaper er det mye som tyder på at 

det å være et stort selskap er et mindre konkurransefortrinn enn det har vært historisk. Den nye 

digitale hverdagen gjør det enkelt å samarbeide, både mellom selskaper og med leverandører. På 

den måten kan selv små selskaper sikre seg stordriftsfordeler ved innkjøp og samtidig få tilgang på 

nødvendig kompetanse og ny teknologi. Videre er det flere som påpeker at små-/mellomstore 

selskaper raskere kan «snu seg rundt» og ta beslutninger, noe som blir stadig viktigere etter hvert 

som endringstakten øker.  

 
Tjenester som Airbnb (utleie) eller Gelato (trykkeri) demonstrerer hvordan store globale 

leverandører gjennom teknologiplattformer kan knytte sammen tusenvis eller millioner av små 

enheter/brukere/virksomheter. AirBnb er for eksempel større enn de 5 største hotellkjedene i 

verden tilsammen. På sammen måte har innkjøpssamarbeid som Nettalliansen blitt den nest største 

innkjøperen i Norge.  

 

Andre eksempler på distribuert samarbeid er Altibox. Her har man en sentral leverandør, med en 

felles administrativ funksjon og merkevare, mens utbyggingen skjer basert på et nettverk av (små) 

partnere. Denne forretningsmodellen gjør det mulig for små aktører å tilby produkter og tjenester 

på lik linje med store aktører i sentrale strøk. Fjordkraft sin tilnærming er motsatt, der en 

viderefører partnernes lokale tilhørighet og merkevare, men går sammen om en felles «backoffice»-

funksjon knyttet til kundeservice og fakturering. Gudbrandsdal Energi har på sin side vist at det er 

mulig å bygge en kundemasse på 100 000 kunder (nett + kraft) med 10 ansatte, noe som viser at 

størrelse ikke er alt.  

 

Den teknologiske utviklingen innebærer også at partnerskap med leverandører blir stadig viktigere. 

Endringstakten går så fort at det å utvikle egne løsninger og tjenester fort blir risikabelt selv for 

store aktører. Det blir derfor stadig mindre viktig å utvikle løsninger selv og skulle man gjøre det blir 

selv store selskaper som Hafslund og Lyse fort små i en stor verden. Gjennom partnerskap med ulike 

lokale, nasjonale og globale leverandører kan små og mellomstore energiverk tilby sine kunder 

verdensledende tjenester og produkter og samtidig bevare den lokale forankringen. Et eksempel på 

dette er samarbeidet mellom energiverkene Ringeriks-Kraft, Fredrikstad og SFE og 

teknologileverandøren e-SmartSystems. e-SmartSystems sin løsning, som er utviklet i samarbeid 
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med energiverkene, ble løftet frem som et foregangseksempel på Microsofts utviklerkonferanse i 

2015. Dette viser hvor kort veien er fra et lite energiselskap som Ringeriks-Kraft til en global aktør 

som Microsoft når man samarbeider med en fremtidsrettet leverandør. Et annet eksempel er 

samarbeidsprosjektene mellom en rekke distriktsverk og den nye solcelleleverandøren Otovo.  

 

Distriktsverkene vil også i årene som kommer bidra til grønn verdiskaping gjennom ny 

kraftproduksjon, smarte nett og innovative løsninger for kunden. Gjennom samarbeid med andre 

selskaper og leverandører om kompetanse, innkjøp og skalafordeler står distriktsverkene godt 

rustet til å møte fremtiden, samtidig som den lokale forankringen sikrer at den grønne verdiskaping 

distribueres rundt om i landet.     

 

 

I september 2016 var følgende energiselskaper medlemmer i Defo. 

 

Alta Kraftlag SA Krødsherad Everk KB Selbu Energiverk AS 

Andøy Energi AS Kvinnherad Energi AS Skjåk Energi KF 

Askøy Nett  Luostejok Kraftlag SA Sognekraft AS 

Årdal Energi KF Luster Energiverk AS Stange Energi AS 

Aurland Energiverk AS Lærdal Energi AS Stranda Energiverk AS 

Ballangen Energi SA Meløy Energi AS Stryn Energi AS 

Bindal Kraftlag SA Midt-Telemark Energi AS Suldal Energi KF 

Drangedal Everk KF Modalen Kraftlag BA Sunndal Energi KF 

Evenes Kraftforsyning AS Nesset Kraft AS Svorka Energi AS 

Flesberg Elektrisitetsverk AS Nord-Salten Kraft AS Sykkylven Energi AS 

Forsand Everk KB Nordkraft Nett AS Sør-Aurdal Energi AS 

Fosen Nett Nordkyn Kraftlag A/L Tinn Energi AS 

Gudbrandsdal Energi AS Nordmøre Energiverk AS Trollfjord Kraft AS 

Hallingdal Kraftnett AS Nore Energi AS Trøgstad Elverk AS 

Hålogaland Kraft AS Notodden Energi Nett AS Tysnes Kraftlag SA 

Hammerfest Energi AS Odda Energi AS Uvdal Kraftforsyning SA 

Hardanger Energi AS Rakkestad Energi AS ValdresEnergi AS 

Hemne Kraftlag SA Rauland Kraftforsyningslag SA Vang Energiverk KF 

Hemsedal Energi KF Rauma Energi AS VOKKS AS 

Hjartdal Elverk AS Repvåg Kraftlag SA Ymber AS 

Hurum Energiverk AS Ringeriks-Kraft AS Ørteren Kraftverk 

Høland og Setskog Elverk AS Rollag Elverk SA Øvre Eiker Nett AS 

Indre Salten Energi AS Røros E-verk AS  

 

  



 
 

 
 
 

18 

 

 


