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Bakgrunn for saken
Årsrapport 2018 for Østfold Energi legges med dette frem til orientering. Av den vedlagte
årsrapporten fremgår følgende:
Om selskapet
Østfold Energi produserer energi fra fornybare kilder – vann, vind og varme. Selskapet er en
viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig
utvikling.
Østfold Energi har 53 ansatte som i 2018 produserte 1,6 prosent av Norges fornybare energi.
94 prosent av dette kommer fra ti hel- og deleide kraftverk i Sogn og Fjordane, Østfold og
Nordland. Selskapet har seks fjernvarmeanlegg i Østfold og er deleiere i to vindparker på
Vestlandet. Østfold Energis vannkraftproduksjon foregår ved syv egne kraftstasjoner.
Selskapet er også medeier i to kraftstasjoner i Nordland gjennom selskapet Siso Energi AS, og
et småkraftverk gjennom selskapet Nivla Kraft AS.
Østfold Energi skaper store verdier, og en betydelig andel av verdiskapningen går tilbake til
samfunnet. Selskapet har valgt en vekststrategi som fokuserer på effektiv drift av dagens
virksomhet, strukturert forretningsutvikling for å skape nye inntekter i det grønne skiftet, og
aktivt eierskap i de ledende fagmiljøene for vindkraftutbygging i Zephyr og
småskalavannkraftutbygging i NGK Utbygging.
Om markedet
Høyere kraftpriser og solide resultater fra de deleide selskapene bidro mest til resultatet i
2018.
Det europeiske energimarkedet som Østfold Energi er en del av, er i stor endring. Klima,
konkurransekraft og forsyningssikkerhet er sterke drivkrefter. Europa går fra fossilt til
fornybart. Kull og kjernekraft byttes ut med sol og vind. Landene knyttes tettere sammen
gjennom nye mellomlandsforbindelser, blant annet mellom Norge og Tyskland, og Norge og
England.
Energisektoren digitaliseres og bruken av elektrisitet i samfunnet øker. Det er nå også større
interesse for lokal kraftproduksjon blant forbrukerne.
Økonomisk resultat
Årsresultat ble på kr 165 mill. Dette er en økning på kr 76 mill fra 2017. De viktigste
resultatdriverne er høy produksjon og en stigende kraftpris, samt lavere netto
finanskostnader. I tillegg viste årsresultatene fra deleierskapene en betydelig økning.
Årsproduksjonen ble 2 430 GWh, 76 GWh mindre enn i 2017. Gjennomsnittlig spotpris i NO5
ble på 414 kr/MWh, mot 269 kr/MWh i 2017.
Styret har besluttet å anbefale en utbetaling på kr 130 mill i utbytte for 2018, hvorav kr 65
mill blir Østfold fylkeskommune til del.
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