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Vi leverer ren 
energi for at 
samfunnet 
skal fungere, 
nå og for 
fremtiden.



Invasjonen av 
Ukraina endrer 
Europa 
Et sjokk i en allerede ekstraordinær 

markedssituasjon



Rekordresultat for 

Agder Energi

▪ Vannkraftproduksjonen for 2021 var på 8 
880 GWh (8 112 GWh), en økning på 9%. 

▪ Gjennomsnittlig spotpris (område NO2): 76 
øre/kWh (9,8 øre/kWh i 2020). 

▪ Skattekostnad: 2,7 mrd. Kr. 

▪ Nesten 60% av vårt resultat før skatt går 
dermed tilbake til samfunnet i form av 
overskuddsskatt og grunnrenteskatt. 



Fremtidsutsikter
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Usikkert fremtidsbilde

Svært høye kraftpriser gir konsernet gode økonomiske 

resultater, men usikkerheten fremover er stor.

Økt sikkerhetsrisiko for kritisk infrastruktur som følge av at 

det generelle trusselbildet er økt.

Krigen i Ukraina har sendt råvareprisene videre oppover og 

urolige markeder gir kapitaltørke.

Politisk inngripen for å dempe konsekvensene av kritisk 

høye kraftpriser kan få stor betydning for konsernets 

resultater, men det er fortsatt usikkert hvilke tiltak som kan 

komme.

Usikkerhet rundt energiforsyning fra Russland har drevet 

gassprisene til nye høyder i Europa.

Lave magasinfyllinger. Går mot tørreste våren på Sørlandet 

på 100 år. Sør i Norge (NO2) er dagens nivå like over 

historisk minimum for årstiden.

Q1 2022Året 2021 Fremtidsutsikter



Utvikling i effektforbruk Agder 1890-2040
Gjeldende regelverk er ikke tilpasset dette taktskiftet i elektrifiseringen.
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Bygging av nytt 
Fennefoss kraftverk

Heving av vannstanden i 
Nåvatn/Langevatn

Nytt aggregat i Høgefoss 
kraftverk

Vi investerer i vannkraften
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Fornybar energi blir 

viktigere i møte med 

de krisene vi står 

overfor

Agder kan etablere seg som 

et nordisk energiknutepunkt
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Agder Energi som 
en del av løsningen



En helhetlig satsing i 

verdikjeden for batterier



Skjerka dammer
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Skjerka aggregat 2
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Åseral Nord
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Vi investerer i strømnettet

• Ny regionalnettlinje fra Honna til 

Logna (8 km, bygd i 1960). Ny linje 

bygges med komposittmaster og 

noe stålmaster. Idriftsettelse i juni-

2022. Eksisterende linje saneres.

• Kundeprosjekter

✓Hyttefelt, næringsbygg mm

• Reinvesteringer

Elektrifisering gir høy aktivitet 

og store behov for 

nyinvesteringer og  

forsterkninger
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Mer ekstremvær og økende skogvolum krever 
kontinuerlig innsats for å sikre strømforsyningen 
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En fusjon for 

verdiskaping, 

arbeidsplasser og 

økte inntekter til 

eierne i begge 

regioner.
Agder 

region

Glitre 

region

Støtter Agder Energi-fusjon

Konserntillitsvalgt Oddvar Berli

mener fusjon er det beste for både 

ansatte, selskap og eiere.



Det grønne skiftet 
er et kappløp der 
størrelse gir 
fortrinn



Takk for oppmerksomheten!
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