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Uro omkring strømpriser, oppkjøp av mobilselskapet 
Ice, disponering av årsresultat og valg av linjetraséer 
for strømnett er alle saker som i vinter og vår har ført 
til et offentlig ordskifte om Lyse. Det er naturlig, gitt 
selskapets offentlige eierskap og viktige samfunns-
rolle. 

Eiere og styre i Lyse har de siste 20 årene vært opptatt 
av å utvikle et selskap med flere bein å stå på, og det 
var en bevisst strategi å løfte selskapet ut av den 
tradisjonelle rollen som utelukkende produsent og 
distributør av strøm. Dette har gitt grunnlag for økt 
avkastning og etablering av flere arbeidsplasser.  
Ved utgangen av 2021 var det over 1.400 ansatte i 
Lyse, 900 flere enn ved konsernetableringen i 1998. 

Det utstedes ikke garantier om suksess for nye 
ekspansjoner. Det er de 14 eierkommunene svært 
bevisst: Alle kommunestyrene vedtok i fjor en ny 
eierstrategi der de erkjenner at Lyse må ta risiko for  
å trygge eksisterende virksomhet, skape vekst og øke 
utbyttegrunnlaget. Samtidig ble det framholdt at  
slike risiki skal være forsvarlige og håndterbare for 
konsernet. Styret gjør selvsagt slike vurderinger før alle 
investeringer, inkludert oppkjøpet av mobilselskapet 
Ice som ble gjennomført i vår.

Vi lever i urolige tider. 

Russlands meningsløse og brutale angrepskrig mot 
Ukraina påfører det ukrainske folket store lidelser,  
og svært mange er drevet på flukt.

Pandemi og krig har ført til store forandringer i produk-
sjons- og forsyningskjedene verden over. Også Lyse 
berøres. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å si hvor 
mye og hvor lenge. Vi har sett strømprisene gå til værs, 
og det er risiko og usikkerhet knyttet til leveranse av 
stolper og trafoer, hjemmesentraler og tv-dekodere. 
Eksemplene er flere.

Vi i Lyse planlegger, bygger og drifter samfunnskritisk 
infrastruktur, og det er nettopp i krevende tider vi blir 
minnet om hvor viktige våre produkter og tjenester er 
for at samfunnet skal fungere. 

Vi er opptatt av å se de lange linjene, med en planleg-
gingshorisont som strekker seg langt fram. Både eiere 
og styre er opptatt av at konsernet har kapasitet og 
kompetanse til å gjennomføre utbyggingsoppgavene 
knyttet til boligvekst og næringsutvikling, og samtidig 
innfri eierkravet om stabil og god avkastning.

Kjære eiere!

Vi legger vekt på å svare på innlegg og utspill som 
kommer i den offentlige debatten, og da er det viktig 
at faktum er korrekt og fullstendig. Noen sammen-
henger kan også med fordel understrekes i forbindelse 
med saker som har vært framme:

Det er riktig at Noreco ble et tapsprosjekt, men samtidig 
var Lyse med på etableringen av HitecVision gjennom 
investeringen i selskapets første fond; Energivekst. 
Dette fondet ga en pen gevinst og store regionalt 
positive effekter. LNG-anlegget i Risavika i Sola 
kommune ga Lyse en gevinst på 1 milliard kroner  
da LNG-virksomheten ble solgt – og LNG-anlegget 
drives fortsatt med nye eiere og gode arbeidsplasser. 
Smartly har også blitt trukket fram i media som et 
negativt eksempel på nysatsing. Men da er det også 
relevant å ta med de store positive effektene av 
televirksomheten.

Framover ser vi store muligheter innen elektrifisering, 
herunder forsterking av strømnettet, havvind, oppgra-
dering av vannkraften og ikke minst utbyggingen av  
et meget robust 5G-nett. Alle disse investeringene er 
imidlertid svært kapitalkrevende, og krever at deler  
av verdiskapingen holdes tilbake i selskapet for videre 
vekst. En videreføring av dagens utbyttestrategi gir 
dermed et godt grunnlag for fortsatt videreutvikling  
av konsernet til gode for hele regionen.

Eierne i Lyse har vedtatt en utbyttestrategi der signalet 
er stabile, jevnt økende utbytter. I et «normalår» 
betales et utbytte på 60 % av årsresultatet etter skatt. 
For å opprettholde stabilitet år for år er det derfor 
etablert en praksis hvor det i dårlige år betales mer 
enn 60 %, mens det i gode år holdes noe tilbake for  
å kunne benyttes i dårligere år. 

I praksis har dette medført at for 2019, men spesielt  
for 2020, ble betalt vesentlig mer enn 60 %, mens det  
i 2021 ble betalt betydelig mindre enn 60 %. Ser vi 
årene fra konsernetableringen i 1998 under ett,  
viser den at det totalt er utbetalt temmelig nøyaktig 
60 % utbytte. 

Styret vurderer de økonomiske utsiktene for konsernet 
framover som gode, og signaliserer at de forventede 
utbyttene fra selskapet for 2022-regnskapet og de 
nærmeste årene, kan økes med 50 millioner per år ut 
over det som tidligere er presentert. Dette gir kommu-
nene, mer enn ekstraordinære utbytter, forutsigbarhet 
og mulighet for å legge dette inn i sine planer og 
politiske prioriteringer i årene framover.

Siden Lyse ble etablert for 24 år siden har eierkom-
munene mottatt 13,5 milliarder kroner i overføringer 
fra selskapet. Utbytte både siste 10 år og siste 20 år 
har økt med drøyt 6 % årlig.

Styret vil fortsatt vektlegge godt samarbeid mellom 
eierkommuner og selskap. Det utvider rommet der  
vi i fellesskap søker nye muligheter for utvikling og 
verdiskaping. Og å gjøre konsernet mest mulig robust 
er viktig i urolige og skiftende tider.

April 2022

Harald Espedal
Styreleder Lyse AS
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1  703
ANSATTE PER APRIL 2022

(etter kjøpet av Ice våren 2022)

Lyse
Noen nøkkeltall

Lyse Kraft

MIDDELPRODUKSJON
PER 31.12.2021

10,0 TWh

17 
milliarder i omsetning 

i 2021

160 000
LNETT-KUNDER PER 31.12.2021

AKTIVE KUNDER EID AV LYSE 
PER 31.12.2021

KUNDER I ALTIBOX-PARTNERSKAPET
PER 31.12.2021

MOBILKUNDER
PER APRIL 2022

SLUTTKUNDER STRØM
PER 31.12.2021

492 000 785 000

700 000109 000
Vår andel

7,3 TWh
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Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen 
energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Selskapet 
er en nasjonal aktør innen fornybar og regulerbar 
vannkraft, og er landets tredje største vannkraft-
produsent. Lyse har vært en pådriver for utbygging  
av robust, digital infrastruktur både regionalt  
og nasjonalt.

Lyse er en nasjonal telekomaktør som eier både 
landsdekkende fibernett og mobilnett. Gjennom  
det landsomfattende Altibox-partnerskapet leverer 
konsernet bredbånds- og underholdningstjenester  
til en betydelig andel av den norske befolkningen. 
Mobilselskapet Ice ble kjøpt våren 2022, og til sammen 
har Altibox og Ice halvannen million kunder. Lyse 
planlegger en offensiv 5G-utbygging de kommende 
årene.

Lyse eier også fiberforbindelser til utlandet gjennom 
sjøkabler, noe som sikrer gode digitale forbindelser 
inn og ut av Norge.

Lyse har som mål å bidra til å digitalisere og elektrifi-
sere Norge. Norges forpliktelser til reduksjon av 
klimagassutslipp forutsetter en betydelig elektrifise-
ring. Det grønne skiftet vil imidlertid ikke være mulig 
uten å basere seg på digitalisering og avanserte 
kommunikasjonsløsninger.

Lyse er landets tredje største vannkraftprodusent 
gjennom selskapet Lyse Kraft DA der Hydro eier en 
fjerdedel av aksjene. 31 kraftverk i nedbørsfelt fra 
Haukeli i nord til Åna Sira i sør sørger for en årlig 
produksjon i størrelsesorden 10 TWh. Dette er et 
betydelig bidrag til ren og utslippsfri kraftproduksjon.

Lyse i spiss for grønn omstilling 
og et mer digitalt Norge

Lyse har fjernvarmeanlegg i Stavanger, Sandnes,  
Sola og Forus-området. Fjernvarme er energi som 
produseres fra overskuddet av avfallsforbrenning  
og biogass. Fjernvarmen blir distribuert gjennom  
et rørnett i bakken fra avfallsforbrenningsanlegget  
på Forus. Derfra forsyner det bygninger i Stavanger 
og Sandnes med 100 % klimanøytral oppvarming. 
Fjernvarme bidrar i betydelig grad til å avlaste et 
presset strømnett.

Lyse er også sterkt engasjert innen energiløsninger 
basert på sirkulær økonomi, blant annet knyttet til 
produksjon og distribusjon av biogass.

Gjennom det heleide selskapet Lnett driver konsernet 
strømnettet i 9 kommuner. I takt med økende etter-
spørsel etter elektrisk kraft, vil Lnett de kommende  
ti årene investere omkring 10 milliarder kroner både  
i form av nyanlegg og opprustning av eksisterende 
nett. I dag er det dessverre ikke mulig å koble til ny 
næringsvirksomhet i store deler av nettet, noe som 
hindrer næringsutvikling og etablering av arbeids-
plasser.

«Lyse har som overordnet 
mål å bidra til digitalisering 
og elektrifisering, så vel  
regionalt som nasjonalt.»
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Et viktig prinsipp i eierskapsutøvelsen er likebehand-
ling av aksjonærene, enten disse er store eller små.

Eierne vedtok i 2021 en strategi for sitt eierskap i Lyse 
med tittelen «Å eie er å ville». Les den her:

Lyse ble etablert 17. juni 1998 ved at den gang 16 
kommuner la inn eierandelene de hadde i lokal 
energi forsyning i et nytt selskap som samordnet og 
drev virksomheten i de gamle elektrisitetsverkene 
videre i en ny konsernmodell. Konsernet hadde sitt 
første hele driftsår i 1999.

Styrets melding til eierne er en sentral del av tillits-
byggingen mellom eierne og Lyse. Generalforsamlin-
gen vedtok i 2007 at det én gang i hver kommune-
styre  periode skulle lages en utvidet rapport om 
virksom heten som supplerer den ordinære rapporte-
ringen. Dette er sjette utgave av Styrets melding til 
eierne.

Selskapets øverste organer er generalforsamlingen  
og bedriftsforsamlingen. Det er bedriftsforsamlingen 
som utpeker konsernstyret.

I tillegg til møtene i de formelle selskapsorganene, er 
det en utbredt kontakt mellom eiere og selskap. Styret 
inviterer årlig ordførere, varaordførere og kommune-
direktører til eiermøte. På disse møtene tar styret opp 
aktuelle tema og har en gjennomgang av Lyses 
industrivirksomhet og økonomi. Ledelsen i Lyse besøker 
kommunene og har bilaterale møter med ordførere og 
kommunedirektører, eller orienterer i kommunestyrer 
og formannskap. Pandemien banet veien for digitale 
møter, som gjorde det mulig å kalle inn til rådslag og 
møter på kort varsel. 

Eierne Lyses aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland

lysekonsern.no  Om oss  Eierskap og historie

Selskapets aksjonærer har et langsiktig, industrielt 
perspektiv på eierskapet sitt. Lønnsomhet prioriteres 
høyt. Eierne forventer jevnt stigende utbytter, midler 
kommunene bruker til velferdsproduksjon. Fra 
konsernetableringen til 2021 er det betalt utbytte, 
renter og avdrag på ansvarlig lån på til sammen  
13,4 milliarder kroner til eierne. 

Lyse hadde i 2021 en omsetning på 17 milliarder 
kroner, og de kommunale eiernes andel av årsresul-
tatet etter skatt ble 1357 millioner kroner. 

Lund
0,71 %

Klepp
4,23 %

Stavanger
45,74 %

Strand
2,53 %

Bjerkreim
0,51 %

Hå
3,79 %

Sandnes
19,53 %

Hjelmeland
0,99 %

Kvitsøy
0,23 %

Randaberg
3,28 %

Sola
8,74 %

Eigersund
2,95 %

Time
5,83 %

Gjesdal
0,93 %
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En ny samarbeidsavtale mellom Lyse og Universitetet 
i Stavanger skal gjøre regionen enda mer attraktiv  
for teknologer og ingeniører på energi- og telekom-
munikasjonsfeltet.

– Lyse og Universitetet i Stavanger har flere år med 
godt samarbeid bak seg. Nå styrker vi satsingen på 
forskning og utdanning innen energi og teknologi med 
50 millioner kroner gjennom en avtale som løper over 
åtte år, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Forrige avtale var på 30 millioner kroner – denne 
gangen legger Lyse 50 millioner kroner på bordet for  
å bygge videre på arbeidet som er lagt ned i energi-
regionen Rogaland.

Det norske samfunnet skal i årene framover elektrifise-
res i betydelig omfang.

– Her har Rogaland muligheten til å ta føringen, og 
det kan vi gjøre gjennom blant annet å styrke forsknin-
gen og utdanningstilbudet ved UiS, slår Nygaard fast.

Lyse bidrar med 50 millioner 
kroner til UiS-samarbeid

ØNSKER ELKRAFT INN I STUDIEKATALOGEN
Den nye samarbeidsavtalen ble signert 22. mars 2022 
av Nygaard og rektor ved Universitetet i Stavanger, 
Klaus Mohn.

– Denne avtalen viderefører en lang tradisjon med 
tett og godt samarbeid om samfunnsbyggende 
prosjekter mellom Lyse og UiS. Den vil styrke UiS 
innenfor energi og grønn omstilling, områder som  
har høyeste prioritet hos oss, sier rektor Klaus Mohn. 

Lyse har behov for økt kompetanse innen elkraft, og 
en del av avtalen beskriver nettopp mulighetene for  
å få elkraft inn i studiekatalogen til UiS.

– Det er ingen hemmelighet at Lyse har et ønske om  
å få elkraft-utdanning på plass i Stavanger, slik at vi 
klarer å etablere et sterkere elkraftmiljø i regionen, 
sier Nygaard.

5G-UTBYGGING MED ROGALAND I SPISSEN
I tillegg til elkraft er det et stort behov for kompetanse 
innen data og telekommunikasjon i regionen. Arbeid 
knyttet til Internet of Things - og etablering av et 
5G-laboratorium på campus Ullandhaug er derfor 
mulige prosjekter som framheves i den nye samar-
beidsavtalen.

Forskningsprosjekter er også en viktig del av sam-
arbeidet, spesielt innen smarte energiløsninger, 
datasikkerhet, teknologi og telekommunikasjon. 
Dessuten skal samarbeidet legge til rette for  
å etablere nye virksomheter i regionen.

Avtalen skal bidra til at studenter og ansatte ved  
UiS får større kjennskap til Lyse, enten gjennom 
samarbeidsprosjekter, hospitering eller student-
oppgaver. Avtalen legger også opp til at ansatte  
i Lyse-konsernet skal kunne få tilbud om etter- og 
videreutdanning ved universitetet.

«I tillegg til elkraft er  
det et stort behov for 
kompetanse innen data 
og telekommunikasjon  
i regionen»

Rektor ved Universitetet i Stavanger, 
Klaus Mohn og konsernsjef i Lyse, 
Eimund Nygaard, signerte ny  
samarbeidsavtale 22. mars 2022. 
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Kraftverksfusjonen er en god industriell løsning som 
tilfører Lyse og de kommunale eierne økte verdier  
i form av 750 GWh ny kraft, samt sikrer Hydro en  
viktig, framtidig tilgang på fornybar energi til sin 
aluminiums virksomhet i regionen. Lyse Kraft har en 
middelproduksjon på 10 TWh.
 
Lyse Kraft DA fikk 10. juni 2021 en tidsubegrenset 
konsesjon for Røldal-Suldal verkene som Hydro la inn 
i selskapet. Det var politiske reaksjoner mot dette i 
vertskommunene Ullensvang og Suldal som hadde 
ønsker om at disse kraftverkene i 2022 skulle hjemfalle 
til staten – noe de så for seg skulle utløse betydelige 
engangsutbetalinger til kommunene. Ved at Lyse kraft 
DA fikk tidsubegrenset konsesjon ble det verken 
hjemfall til staten eller engangsutbetalinger til 
kommunene. Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
(NVE) åpnet imidlertid opp for revisjon av konsesjons-
vilkårene i Røldal Suldal kraftverkene (RSK) våren 
2022, slik både kommunene og Lyse Kraft DA har 
forutsatt. Revisjonen innebærer en modernise ring  
av miljøvilkårene slik at de etter 60 år oppgraderes  
i samsvar med dagens krav. Stortinget har også bedt 
Regjeringen vurdere om det er grunnlag for etable-
ring av næringsfond i kommunene i forbindelse med 
revisjonen

I Lyse Kraft DA tar både Lyse og Hydro ut stordrifts-
fordeler, og det er etablert en ordning der Lyse forvalter 
eierskapet av kraftverksporteføljen og opererer alle 
markedsaktivitetene, vanndisponering og all fysisk 
krafthandel – mens Hydro på sin side står for daglig 
drift og vedlikehold av kraftverkene.

Den økonomiske bærebjelken i Lyses fornybarindustri 
er vannkraftproduksjon, men det leveres også 
betydelige bidrag fra fjernvarme og biogass. 

Lyse selger strøm til kunder i privat- og bedrifts markedet 
– et marked som vinteren 2021-2022 har hatt historisk 
høye priser. Prisene er forårsaket av en rekke faktorer, 
til sist Russlands invasjon i Ukraina.

Etter transaksjonen med Hydro i 2020 der Lyse og 
Hydro fusjonerte vannkraftverkene sine på Sør-Vest-
landet inn i et nytt selskap, har Lyse blitt Norges tredje 
største vannkraftprodusent. Selskapet har 31 kraftverk  
i et sammenhengende nedbørfelt fra Haukeli i nord  
til Åna Sira i sør. 

Det nye selskapet Lyse Kraft DA eies med 74,4 prosent 
av Lyse og 25,6 prosent av Hydro. 

Norges tredje største 
vannkraftprodusent

–   Energiområdet består av virksomhetene i de 
heleide selskapene Lyse Produksjon AS (forvalter 
kraftproduksjonen i Lyse Kraft DA), Lyse Energi AS, 
Lyse Neo AS. 

–   I tillegg har virksomhetsområdet en eierandel i 
Lyse Kraft DA på 74,4 %. Hydro eier de resterende 
25,6 % av selskapet. 

–   Lyse Kraft DA eier 100 % av RSK Holding AS og  
91 % i Røldal Suldal Kraft AS. I tillegg inngår  
eierandelen i Jørpeland Kraft AS på 66,67 %.

Energi 
FORRETNINGSOMRÅDE

«Den økonomiske  
bærebjelken i Lyses  
fornybarindustri er  
vannkraftproduksjon»
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STORE MAGASINER, HØY EFFEKT
Lyses vannkraftanlegg er kjennetegnet av stor magasin-
kapasitet og høy installert effekt. Høy installert effekt 
gir mulighet for å produsere store mengder kraft  
på kort tid. Dette gir store muligheter i et kraftsystem 
som forventes å etterspørre mer fleksibel produksjon 
ettersom andelen uregulert kraftproduksjon, sol og 
vind, forutsettes å øke betydelig. 

Det nye kraftverket i Lysebotn (Lysebotn 2) ble åpnet av 
statsminister Erna Solberg i 2018. Lysebotn 2 produse-
rer 15 prosent mer energi enn det gamle, samtidig som 
effekten er økt fra 210 til 370 MW. Det er denne økte 
ytelsen som gir produksjonsfleksibilitet: vannet kan 
produseres i perioder med høyt strømforbruk eller i 
perioder med høye priser. Mens det gamle kraftverket 
trengte 6000 av årets 8760 timer for å produsere 
vannet fra et år med vanlig nedbør, kan Lysebotn 2 
gjøre unna den samme produksjonen på ca 4000 
timer. Kraftverket er med andre ord et moderne, grønt 
batteri som kan mobiliseres på kort varsel.

FJERNVARME VIKTIG BRIKKE I REGIONENS  
GRØNNE SKIFTE
Restavfallet i Sør-Rogaland utnytter vi i dag til 
varmeproduksjon i forbrenningsanleggene på Forus. 
Anlegget eies av Lyse og IVAR i fellesskap. Det varme 
vannet transporteres i rør, og det er hovedsakelig 
næringsbygg og boligblokker som varmes opp på 
denne måten. Fjernvarmen er klimanøytral, og den 
bidrar til å avlaste et allerede overbelastet strømnett.

Fra Forus er det bygget fjernvarmenett i retning 
Sandnes indre havn der rådhuset er et av byggene 
som nyter godt av klimanøytral oppvarming.

Den grønne omstillingen krever meget store effekt- 
uttak. I regionen er det meldt inn behov for 1100 nye 
MW ut over de 1300 vi har i dag. I årene framover er 
det mange industrier som skal gå over på strøm. 
Dette skjer samtidig med at strømnettutvalget 
sommeren 2022 skal legge fram forslag til hvordan 
hele landet skal få styrket mulighetene for elektrifise-
ring ved bygging av nytt nett. I denne situasjonen 
avlaster fjernvarme strømnettet betydelig – fjern-
varmen gir indirekte økt plass i strømnettet og øker 
dermed forsyningssikkerheten. 

LYSES INFRASTRUKTUR ÅPNER FOR BRUK  
AV BIOGASS
Jæren har landets høyeste husdyrtetthet, noe som 
medfører mye gjødsel. En stor del av denne gjødselen 
spres på markene. Det er begrensninger på sprede-
arealet, og det å samle husdyrgjødselen og veksle den 
inn i biogass er derfor sterkt ønskelig. 

Distribusjonsnettet for gass som ble bygget etter at 
Lyse i 2004 la gassrøret fra Kårstø til Risavika, gjør  
at regionen har landets beste forutsetninger for  
å produsere og distribuere biogass. IVAR produserer 
biogass i begrensede mengder ved renseanlegget  
på Grødaland, men det arbeides nå for også å kunne 
ta husdyrgjødsel inn i anlegget.

FRIKJØLING FRA GANDSFJORDEN
Vi har funnet en skatt på 100 meters dyp i Gands-
fjorden. Her er temperaturen i sjøen jevn på 8 grader, 
perfekt til å kjøle ned næringsbygg og varme datarom.

Dette er den mest miljøvennlige og energieffektive 
kjølingen Lyse kan tilby, og vi arbeider for å gjøre den 
tilgjengelig for flere kunder.

BÆREKRAFTIGE ENERGILØSNINGER TIL HJEM, 
BOLIGSELSKAP OG BEDRIFTER
Lyse er opptatt av å tilby bærekraftige løsninger til 
hjem, boligselskaper og bedrifter innen strøm, gass, 
fjernvarme og kjøling. Skreddersydde løsninger for 
elbillading, energimåling og -rapportering samt 
styring av energi- og effektforbruk inngår også  
i porteføljen.

MER FORUTSIGBAR STRØMREGNING 
Da strømmen kom på nett i begynnelsen av 1900-
tallet, banet den vei for økt industrialisering og økt 
velferd. Fram til 1991 var strømsalget monopolbasert, 
men ved innføringen av energiloven har strømsalget 
de siste 30 årene skjedd på basis av prissetting i et 
marked. 

Ordningen fungerte godt i 30 år, men pris eksplosjonen 
vinteren 2021-2022 har vist at det er behov for 
fastpris kontrakter som ikke minst gir privatkundene 
forutsigbarhet. Lyse har engasjert seg i dette arbeidet 
der endring av grunnrentebeskatningen er en av 
nøkkelfaktorene: Pr i dag er det bare industrikontrak-
ter med mer enn sju års varighet som beskattes ut fra 
faktisk pris, og ikke spotpris som er det vanlige. 

 

Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Janniche Hilland i Eviny  
og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går sammen om havvind  
i Nordsjøen. Foto: Norske Shell

Lyse Kraft har kraftverk fra Hardangervidda i nord til Åna-Sira i sør.

Lyse Kraft DA
EIERE KRAFTVERK

HOVEDTALL SAMLET

RSK-verkene
Suldal I 169 MW
Suldal II 155 MW 
Røldal 172 MW
Novle 48 MW
Kvanndal 10 MW
Svandalsflona 20 MW
Middyr 1,5 MW
Vasstøl 5,1 MW
Midtlæger 3,5 MW

Lyseverkene:
Lysebotn II 370 MW
Tjodan 110 MW
Flørli 80 MW
Breiava 15 MW
Maudal 25 MW
Oltedal 9,6 MW
Oltesvik 5,2 MW
Sviland 1,9 MW
Hetland 1,5 MW
Hjelmeland 6 MW
Hauskje 0,6 MW

Sira-Kvina
7 kraftverk 1760 MW

Ulla-Førre
4 kraftverk 2057 MW

Jørpeland Kraft
2 kraftverk 39 MW

MIDDELPRODUKSJON (GWh/år)

74,4%
25,6%

Lyse
Hydro

RSK-verkene 9 kraftverk eierandel 95,2%
Lyseverkene 11 kraftverk eierandel  100% 
Sira-Kvina 7 kraftverk eierandel  41,1%
Ulla-Førre 4 kraftverk eierandel  18%

Installert effekt

Årlig middelproduksjon

Magasinkapasitet

2333 MW

9459 GWH

6731 GWH

Lyseverkene
RSK-verkene
Sira-Kvina
Ulla-Førre

3313,5
35%

2855
30% 2363

25%

927
10%

LYSE, SHELL OG EVINY SAMMEN OM HAVVIND
Lyse samarbeider med Shell og Eviny (tidligere BKK) 
med sikte på å bygge ut havvind i Nordsjøen. De tre 
selskapene vil søke konsesjoner for begge feltene som 
myndighetene har åpnet for utbygging, Sørlige 
Nordsjø II og Utsira Nord. Det industrielle partner-
skapet vil bidra til bærekraftig industri og lønnsomme 
arbeidsplasser. 

Vannkraft og vindkraft utfyller hverandre på en god 
måte. Når det blåser mye kan vi spare på vannet i 
kraftmagasinene, og når det er vindstille kan etter-
spørselen dekkes av den regulerbare vannkraften. 

«Vannkraft og vindkraft 
utfyller hverandre  
på en god måte»

1716

Styrets melding til eierne 2022 Styrets melding til eierne 2022 



Norge har vært linket sammen med nabolandene våre 
gjennom kabler siden 1960-tallet. Dette har tjent oss 
godt og er helt nødvendig for forsyningssikkerheten 
fordi vår kraftforsyning er nær 100 % væravhengig.

Et samlet storting vedtok i 1990 å liberalisere strøm-
markedet – det vil si at produksjon og salg av kraft  
gikk fra å være monopolbasert til å foregå i et marked.

Før 1990 ble strømprisene fastsatt politisk, men en 
kraftig økning i prisene bekymret både politikerne, 
industrien og privatkundene. Årsaken til de økte 
prisene var stadig dyrere kraftutbygginger. Dette 
skyldtes igjen at alle kraftselskapene hadde monopol 
og måtte sikre seg nok kraft til å forsyne egne kunder, 
også en kald vinterdag. Liberaliseringen fikk den 
ønskede virkningen; kraftprisene sank kraftig. Prisene 
har etter dette holdt seg på et rimelig nivå - med 
svingninger i takt med vær og nedbør, etter hvert vind.

REKORDLAVE PRISER I 2020
I vintre med lite vann i magasinene har prisene i Norge 
alltid nærmet seg europeiske nivåer, først og fremst 
tysk kullpris. Prisene har likevel ikke vært høyere enn 
40-50 øre/kWh - som fram til vinteren 2021-2022 ble 
ansett som høye priser.

I 2020 var prisene på kraft rekordlave. Breddfulle 
magasiner, mye vind og relativt milde temperatuter 
var årsakene. Gjennomsnittlig spotpris på NordPool 
(kraftbørsen) var 11,6 øre/kWh. Regnskapsresultatet til 
Lyse for dette året var tilsvarende lavt; faktisk langt 
lavere enn utbetalt utbytte.

SÅ KOM 2021…
De svært høye prisene denne vinteren skyldes en 
kombinasjon av mange årsaker, ofte kalt en perfekt 
storm på økonomispråket. Lavere vannstand i norske 
magasiner gjorde at vi som vanlig beveget oss mot 
kontinentale priser, men: disse er ikke lengre 40-50 
øre, men 2-3-4 kroner pr kWh. 

Dette skyldes mange forhold, men de viktigste er 
–   Svært høy gasspris, og det er nå gass, og ikke kull, 

som setter prisen (kull er delvis faset ut). 
–   Russland-Ukraina-konflikten førte for alvor til 

usikkerhet på det europeiske energimarkedet. 
Gassprisene ble enda høyere etter at Russland gikk 
til krig mot Ukraina i februar 2022. Russland forsyner 
som kjent Europa med store mengder gass.

–   Prisen for å slippe ut klimagasser (CO2-prisen) har 
tredoblet seg siste år. CO2-kvotene er en europeisk 
ordning som omfatter kraftproduksjon fra fossile 
kilder. Dette er en politisk ønsket utvikling som en 
del av det grønne skiftet, men vil uvegerlig føre til 
høyere kraftpriser, også her hjemme i perioder med 
lave vannstander. «Uheldigvis» sammenfaller dette 
rekordhøye prisnivået med åpningen av to nye 
kabler til kontinentet fra vår landsdel, en til Tyskland 
og en til England. Disse vil isolert sett øke prisen 
med kanskje 2-3 øre pr kabel i snitt over året, men 
er ikke hovedårsaken til de rekordhøye prisene per  
i dag.

Russlands krig mot Ukraina har ført til at EU og euro-
peiske land nå har all oppmerksomhet rettet mot egen 
forsyningssikkerhet av energi, og unngå avhengighet 
av russisk gass. Både atomkraft og gasskraft er 
midlertidig grønnvasket. I den politiske debatten 
drøftes en mer omfattende utbygging av atomkraft 
som flere land var i ferd med å stenge ned.  

Strømprisene eksploderte 
2021-2022

«De svært høye prisene 
denne vinteren er en  
kombinasjon av mange  
årsaker, ofte kalt en perfekt 
storm på økonomispråket»

Urimelige utslag og strømpriser på et uakseptabelt 
høyt nivå gjør det nødvendig å arbeide for et bedre 
system som sikrer ikke minst privatkundene større 
stabilitet og forutsigbarhet om kraftprisen. 

Lyse har sammen med andre selskaper og forny bar -
næringens interesseorganisasjon Energi Norge 
engasjert seg i arbeidet med å lage bedre ordninger 
for privat- og bedriftskunder.

Et virkemiddel er økt bruk av fastprisavtaler. I Norge  
er det bare 4 % av husholdningene som har fastpris-
avtale, mens tallene for Sverige er 25%, Finland 52 %  
og Danmark 57 %.

Et enkelt skattegrep kan bidra til et bedre tilbud av 
fastprisavtaler. I dag må vannkraftprodusentene legge 
spotprisen til grunn når grunnrente skatten til staten 
beregnes. Ved å tilby langsiktige kraftavtaler, risikerer vi 

Mer forutsigbarhet  
for strømkundene

i Lyse dermed å måtte betale skatt av inntekter vi ikke 
får dersom spotprisen legger seg over kontrakts-
prisene. I dag er det slik at langsiktige kraftavtaler  
til kraftintensiv industri har unntak fra denne regelen: 
Her er det faktisk kontraktspris som legges til grunn  
for skatteberegningen. Vi arbeider for at dette 
unntaket skal utvides til også å gjelde husholdnings- 
og bedriftsmarkedet.

Tidlig i april 2022 ble Regjeringen enig med SV om 
forlenget støtte for høye strømutgifter, fram til og med 
mars 2023. Denne ordningen demper strømregnin-
gene betydelig, men på sikt er det ønskelig at flere 
privat- og bedriftskunder tilbys gode fastprisavtaler.

Regjeringen opplyste samtidig at den jobber med 
konkrete tiltak som skal legge til rette for bedre 
fastprisavtaler til folk og bedrifter.
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Lyse har lang erfaring med telekommunikasjon. 
Fiberkabler ble benyttet til kommunikasjon med de 
ulike kraftstasjonene, og på begynnelsen av 2000-
tallet tenkte noen «kloke hoder» i konsernet at det 
kanskje kunne være en idé å også bruke fiberkablene 
til å få raskere internett hjem til folk. 

I starten var målet 28.000 kunder. Nå, 20 år senere, 
nærmer Altibox-partnerskapet seg 800.000 kunder i et 
landsdekkende fibernett.

Televirksomheten i Lyse har utviklet seg i tråd med  
og vært en del av den omfattende digitaliseringen  
i samfunnet. Som Norges største tilbyder av fiberbred-
bånd har Lyse-konsernet spilt en avgjørende rolle  
i oppbyggingen av en digital infrastruktur i verdens-
klasse. Samtidig er det slik at vi fremdeles ikke er 
ferdige med utbyggingen. Cirka 10 prosent av  
befolkningen i Norge har fortsatt ikke tilgang til  
godt bredbånd. Det er en nasjonal målsetning  
å ha full dekning av høyhastighets bredbånd innen 
2025. I Lyse ser vi på dette som en viktig del av vårt 
samfunnsoppdrag, og vi vil gjøre vårt for å bidra  
til å nå denne målsettingen.

KJØP AV 5G-FREKVENSER
Dette bakteppet er en vesentlig del av grunnen  
til at Altibox høsten 2021 deltok i myndighetenes  
frekvensauksjon og kjøpte langsiktige rettigheter  
til 5G-frekvenser. Frekvenskjøpet gjør det mulig for 
Altibox å tilby raskt internett også på de stedene  
hvor det er for dyrt å grave fiber helt frem til folk. 
Femte generasjons mobilnett (5G) er utmerket  
til å overføre store datamengder trådløst, og er 
avhengig av et godt utbygget fibernett mellom 
basestasjonene. Det er fibernettet som er grunn-
steinen, mens de trådløse signalene sørger for 
transporten de siste få kilometerne til kunden.

Med tilgang på frekvenser som kan benyttes til  
å overføre trådløse signaler, vil Altibox kunne bidra 
sterkt til å nå de nasjonale målsetningene om  
å få alle over på godt nett, noe som igjen vil gi  
økt verdiskaping og opprettholde distriktenes  
konkurransekraft og attraktivitet.

Fiber til folket
Tele- 
kommunikasjon

FORRETNINGSOMRÅDE

«Det er en nasjonal  
målsetning å ha full  
dekning av høyhastighets 
bredbånd innen 2025»

–   Lyses televirksomhet består av de heleide digital-TV 
og internettleverandørene Altibox AS og Altibox 
Danmark AS, mobiloperatøren Ice AS samt 
eierskap i en rekke fiberselskap over hele Norge. 

–   Ice bygger Norges tredje mobilnett, som utfordrer 
til Telenor og Telia.

–   Altibox leverer internett og digitale underholdnings- 
og nyttetjenester til husholdninger og bedrifter i 
Norge og Danmark, primært levert over fibernett. 

–   Altibox har ifølge uavhengige målinger de mest 
fornøyde bredbånds- og tv-kundene i Norge. 

–   Siden høsten 2018 har Altibox og Altibox-partner-
skapet bygget ut sensornettverk i Norge og har 
per i dag dekning til over én million husstander  
i 100 kommuner.
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KJØP AV ICE
Med tilgang til Norges beste fibernett gjennom det 
landsdekkende Altibox-partnerskapet, er bygge-
steinene på plass for å kunne bli en fullverdig nasjonal 
telekomaktør. Det norske mobilmarkedet har tidligere 
vært preget av to sterke aktører, Telenor og Telia.  
Ice har vært utfordreren som har ønsket å kjempe seg 
inn på markedet og skape enda mer konkurranse og 
bedre vilkår for kundene. Men det koster mye penger  
å bygge et solid mobilnett, og det behøves langsiktige 
investeringer. 

Lyses tidligere erfaringer fra mobilmarkedet tilsier at 
den mest lønnsomme måten for å bli en mobilaktør 
på, er å eie egen infrastruktur. Da den økonomiske 
situasjonen i mobiloperatøren Ice førte til behov  
for omstrukturering, var det derfor naturlig for Lyse  
å legge inn et bud på selskapet. I mars 2022 ble 
oppkjøpet godkjent av Konkurransetilsynet. Lyse vil  
ta ut synergier og arbeide for å styrke posisjonen  
i det norske telekommarkedet.

Utbyggingen av mobilnett er, på samme måte som 
resten av Lyses kjernevirksomhet, bygging og drift av 
samfunnskritisk infrastruktur. 

UNDERSJØISK FIBERKABEL FRA RENNESØY  
TIL NEWCASTLE
Gjennom selskapet Altibox Carrier forvaltes Lyses 
eierskap i virksomhetene Skagenfiber AS (eierandel 
100%) og NO-UK Com Holding AS (eierandel 37 %) 
som eier de to undersjøiske fiberkablene til henholds-
vis Danmark og Storbritannia.

Altibox Carrier leverer internasjonale kommunika-
sjonstjenester til datasentervirksomhet og operatør- 
og bedriftsmarkedet. Altibox Carrier har etablert en 
helhetlig europeisk nettverksstruktur som knytter 
Norge sammen med de sentrale datatrafikknute-
punktene på kontinentet.

Sommeren 2021 ble en 700 kilometer lang fiberkabel 
lagt mellom Green Mountains anlegg på Rennesøy 
og Newcastle. De nye fiberforbindelsene til utlandet 
bygger opp under egen forsyningssikkerhet, men 
bidrar også til å posisjonere Norge som en sikker 
datasenternasjon.

Administrerende direktør i Altibox, Tor Morten Osmundsen  
og konserndirektør for televirksomheten i Lyse, Toril Nag. 

Bodø

Mo i Rana

Tromsø

Alta

Mosjøen

Steinkjer

Molde

Ålesund

Trondheim

Kirkenes

Fredrikstad

Drammen

Lillehammer

Stavanger

Kristiansand

Oslo
ALTIBOX-PARTNERSKAPET
Fiberselskapene som distribuerer 
Altibox-tjenester, omtales ofte som 
Altibox-partnerskapet, og består 
av 35 fiberselskap i Norge og 
Danmark. Lyse har hel- eller 
deleierskap i om lag 63 % av 
kundeporteføljen.

Altibox Danmark har kontor  
i Skanderborg ved Aarhus  
og hadde per 31.12.21 om lag  
53.000 kunder.
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FORRETNINGSOMRÅDE

Strømnett
Det skrives historie i Sør-Rogaland i disse dager.  
De neste ti årene skal nemlig 10 milliarder kroner 
bidra til å modernisere og styrke strømnettet i 
regionen. Forrige gang en så omfattende utbygging 
fant sted samlet folk seg i gatene med norske flagg 
for å følge transporten av anlegg. 

Arbeidet som nå gjøres er like viktig som i årene 
1950–1970, selv om det ikke er 17. mai stemning i 
gatene. Oppgraderingen av strømnettet er helt 
nødvendig for at regionen og kommunene skal nå  
sine mål om kutt i klimautslipp og etablering av ny 
nærings virksomhet i regionen basert på fornybar kraft. 
I tillegg tilsier befolkningsveksten i regionen et økt 
behov for strøm som nåværende strømnett ikke er 
bygget for.

Lyse-konsernet har et omfattende investeringsprogram 
i nesten alle kommuner i Sør-Rogaland. De største 
investeringene er på regionalnetts-nivå, men også 
distribusjonsnettet må oppgraderes. For øyeblikket er 
det dessverre betydelige begrensninger på muligheten 
for å kople seg til strømnettet i store deler av forsynings-
området. Det er rett og slett ikke kapasitet nok. Behovet 
for å bygge ut nye kraftledninger og transformator-
stasjoner samt foreta annen modernisering og 
forsterkning, er stort. Regionalnett kan sammenlignes 
med fylkesveier, distribusjonsnett med kommunale og 
lokale veier. Statnett opererer sentralnettet, de store 
riksveiene.

BESTILLINGER PÅ EFFEKT «HAGLER» INN
På en kald vinterdag er effektbehovet i regionen 
omkring 1300 MW. Dette forbruket håndteres av 
dagens strømnett. Men behovet er sterkt økende,  
og det er meldt inn ønske om ytterligere 1300 MW  
i Lnetts konsesjonsområde.

Strømforbruket vil øke kraftig de kommende årene. 
Økningen kommer fra transportsektoren både til 
lands og til vanns, og fra elektrifisering av oppdretts-
anlegg, gartnerier, bygg og anlegg. I tillegg er det 
planer om batterifabrikker, datasenter og andre 
nyetableringer av kraftkrevende industri  
i Lnetts konsesjonsområde.

Høsten 2021 gjennomførte vi en markedsanalyse  
av framtidig strømbehov for å få så god oversikt  
som mulig over det reelle behovet hos kommuner  
og næringsliv i regionen. Analysen er svært nyttig som 
underlag i planleggingen av utbyggingsprosjektene. 
Det ligger i kortene at ikke alle prosjekter kommer til  
å bli realisert, men at strømbehovet blir høyere enn 
før, er det liten tvil om.

Både alder, teknisk tilstand og behovet for større 
kapasitet og fleksibilitet, gjør det nødvendig  
å opp gradere strømnettet. Det tar tid å bygge  
ut nytt strømnett: Fra behov oppstår til nye kraft- 
ledninger og transformatorstasjoner er satt i drift,  
vil det typisk gå 3-7 år. 

Lnett har sammen med andre større nettselskaper 
vurdert hvordan det er mulig å få nytt strømnett 
raskere på plass: Det er gitt konkrete innspill til det 
offentlig oppnevnte «Strømnettutvalget» som skal avgi 
sin innstilling sommeren 2022. Utvalget skal foreslå 
tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konse-
sjonsbehandle nye nettanlegg.

Strømnettet er regionens  
livgivende blodårer 

–   Lnett har i hovedoppgave å sikre sine kunder  
en stabil og sikker strømforsyning, kombinert  
med en mest mulig effektiv drift og utbygging  
av strømnettet. Selskapets konsesjonsområde 
som omfatter 9 av Lyses 14 eierkommuner. 

–   Lnett AS eier strømnett i både regional- og 
distribusjonsnett. Selskapet drifter og vedlike- 
holder anlegg fra lavspenning, 230/400V og  
opp til 132 kV. 

–   Strømnettet består av 54 transformatorstasjoner, 
3953 nett stasjoner og 13 786 kilometer linjer  
og kabler. 

–   Lnett AS er en monopolvirksomhet underlagt 
særskilt myndighetskontroll av NVE, Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat, som setter 
rammer for virksomheten, herunder tillatt inntekt.

«På en kald vinterdag  
er effektbehovet i regionen 
omkring 1300 MW»
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Eksempler på antatt 
behov:

2600 MW
1300 MW

DOBLING AV STRØMBEHOV I SØR-ROGALAND  
I DE KOMMENDE ÅRENE

1 MW = 200 boliger 
Det er ca 160 000 boliger i regionen

Det er meldt inn ønske om ytterligere  
1300 MW i Lnetts konsesjonsområde.  

Totalt behov = 2600 MW.

På en kald vinterdag er effektbehovet  
i regionen omkring 1300 MW. Dette forbuket 

håndteres av dagens strømnett. 

ELFERJER

2–30 MW
DATALAGRING

10–250 MW

LANDSTRØM

5–30 MW
BATTERIFABRIKKER, HYDROGEN

2–100 MW
AQUA, LANDBRUK

20–60 MW
E- OG ELLASTEBILER, ELBUSSER

70–365 MW

For å imøtekomme kunders behov blir det sett på 
mulighet for tilknytning på vilkår fram til nytt strømnett 
er på plass. «På vilkår» innebærer for eksempel  
at kunden kan si seg villig til å koble seg fra nettet  
i anstrengte forsyningssituasjoner.

Lnett har også engasjert seg i forskningsprosjekter der 
det undersøkes hvordan nye teknologiske løsninger  
og prismodeller kan bidra til en mer effektiv bruk av 
strømnettet.
 
DIALOG OG SAMARBEID FOR BEDRE LØSNINGER
For å lykkes med en god, storstilt nettutbygging er  
det behov for dialog og samarbeid mellom alle 
involverte parter. Lnett presenterer mulige løsninger  
for linjetrasé og stasjonsplasseringer, men trenger 
konstruktive innspill for å finne de løsningene som  
er best for samfunnet totalt sett. 

Bygging av strømnettet kolliderer ofte med NIMBY – 
«not in my back yard»: Alle vil ha fordelene som 
strømnettet gir, men svært få vil ha ulempene som 
tiltaket fører med seg. Gjennom omfattende konse-

sjonsprosesser med høring av de ulike interessene, 
legges grunnlaget for de minst byrdefulle løsningene. 
Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 
som behandler byggesøknadene og som gir endelige 
tillatelser i tråd med nasjonale retningslinjer. Distribu-
sjonsnett på de laveste spenningsnivåene legges 
normalt som jordkabel, mens det for høyere spen-
ningsnivåer skal benyttes luftlinjer ifølge nasjonale 
føringer. 

Lnett har i flere år samarbeidet med Statnett for å styrke 
strømforsyningen inn til regionen. Det bygges nå en 
ny 420 kV kraftledning mellom Lysebotn og Fagrafjell, 
men allerede nå er det behov for opp gradering av 
ytterligere en av Statnetts forbindelser inn til regionen. 

Statnett har også startet arbeidet med å fornye  
sentrale punkter i strømnettet på Nord-Jæren.  
Dette er i hovedsak store transformatorstasjoner.  
Lnett sine nye «fylkesveier» i strømnettet skal koble seg 
til disse sentrale punktene. Framdriften for utbygging  
i regionalnettet er derfor avhengig av framdriften  
til Statnett sine prosjekter.

Lyse, Stavangerregionen Havn og Kolumbus har 
sammen laget en fleksibel infrastruktur for lading  
av hurtigbåter. Ladingen starter umiddelbart når 
kablene plugges til en båt, og på kort tid vil båten 
være ladet og kan gå etter rutetabellen. 

Langs kaien ved Fiskepiren og Jorenholmen er det nå 
lagt klar 6 kabler til hvert av de tre ulike ladepunktene. 
Hver båt vil plugge i alle kablene, så lenge de trenger 
hurtig lading på dagtid. 

- Vi vil lade hver gang hurtigbåten er inne ved kai her  
i Stavanger i henhold til rutetabellen. Den vil da lade  
i 5-30 minutter hver gang, forteller prosjektleder  
Mikal Dahle i Kolumbus. 

Kablene fram mot ladepunktene er lagt i sjøen, og blir 
dermed direkte kjølt. Det gjør det mulig å overføre 
store energimengder på kort tid. 

- Vi har tenkt nytt på flere områder. Siden vi har 
samarbeidet om byggingen, så har vi spart areal og 
kunnet bygge helt like ladepunkt som alle båtene kan 
benytte. Det gjør anlegget mer fleksibelt for båtene.  
I tillegg ser vi på muligheten for å redusere totalt 
effektforbruk som det i dag er knapphet på, sier 
konserndirektør Grethe Høiland i Lyse. 

RASK LADING VED NYE LADEPUNKT
- Vi bruker i dag 7-8 timer på å lade passasjerbåten 
Rygerelektra. Når vi kan ta i bruk nytt ladepunkt ved 
Jorenholmen, så vil det ta 45 minutter, sier daglig leder 
Lars Andre Rødne i rederiet Rødne. 

Det har selvsagt stor betydning å kunne øke daglig 
bruk av båten. Rødne forteller at deres kunder etterspør 
den elektriske båten, og helst vil benytte den.  

KAPASITET FOR FRAMTIDEN
Om natten kan de benytte kun 1-2 plugger per båt,  
og slik bruke mindre kapasitet. Ladespenningen kan 
styres fra et transformator- og kraftelektronikkbygg 
bygget av Stavangerregionen Havn. Dette bygget 
huser to sett med transformatorer og likeretteranlegg 
med plass for utvidelse for framtidig ladeanlegg.

- Vi opplever en økende etterspørsel etter landstrøm 
og lading av skip ved våre kaier. Det er derfor kjekt  
at det nå kommer infrastruktur for lading her ved 
Jorenholmen og Fiskepiren, sier Odd Bjørn Bekkeheien 
i Stavangerregionen Havn.

Lnett har lagt høyspentkabler fra Kongsgaten 
transformatorstasjon over Storhaug og ned til 
Jorenholmen. Kabelen har en kapasitet på totalt  
8 MW, noe som tilsvarer det 1600 boliger bruker. 
Kolumbus sin nye båt Medstraum og Rødne sin 
Rygerelektra skal lade på 2-2,4 MW.

Det er dermed ytterligere kapasitet for framtidig 
ladebehov.

- Det er spennende å se hvordan aktører finner 
sammen, og diskuterer hvordan de kan redusere det 
totale uttaket av effekt. Dette kan ha stor betydning 
siden strømnettet må være bygget for den høyeste 
forbrukstoppen, sier administrerende direktør Håvard 
Tamburstuen i Lnett.

Selskapet får stadig henvendelser med etterspørsel 
etter tilknytning for store uttak til blant annet elektrifi-
sering av transportsektoren.

Totalt budsjett for prosjektet er 80 millioner kroner,  
og Kolumbus og Lyse har fått Enova-støtte til lade- 
infrastruktur til Medstrum og Rygerelektra på  
19 millioner kroner.

Fleksibel  
hurtiglading 
for båter

Konserndirektør i Lyse, Grethe Høiland,  
sammen med tidligere havnedirektør  
i Stavanger Havn, Merethe Eik. 
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De senere årene har kraftsystemet vært i stor endring. 
Det er kommet inn større mengder uregulerbar kraft 
fra vind- og til dels solkraft.  I tillegg opplever vi en 
etterspørsel etter store effektbehov utenfor etablerte 
næringsområder.  

Denne situasjonen gir økt behov for overvåking  
og styring av strømnettet gjennom digitalisering  
og automatisering. Lyse, Digital Norway og Statnett  
tok for noen år siden initiativ til å starte et arbeid for  
å få en felles informasjonsmodell for nettselskapene. 
Prosjektet heter i dag DIGIN og flere nettselskaper er 
kommet med i samarbeidet. For å få til digital sam-

Vind og sol påvirker 
kraftsystemet

handling må de viktigste byggeklossene selskapene 
bruker være like nok til at de snakker samme språk 
mellom systemer og selskaper. Lnett er aktiv deltaker  
i prosjektet og leder både bransjestyret og har faglig 
ansvar. 

Også større internasjonale nettselskaper både i og 
utenfor Europa, har blitt inspirert av arbeidet som 
pågår i Lnett for å etablere en standardisert data-
modell. Lnett er også selv i full gang med å innlemme 
den nye informasjonsmodellen og standardiserte 
datautveksling. 

Oppgradering av Tronsholen transformatorstasjon med nytt 
innendørs anlegg, samt fornyelse av strømmast og kabler inn 
til transformatorstasjonen. Montører i Lnett utfører arbeidet 
med å sette opp ny strømmast for å erstatte eksisterende 
mast ved stasjonen. 

I slutten av 2021 byttet Lyse Elnett navn til Lnett, etter 
krav om navneendring fra myndighetene. Selskapet 
har også flyttet inn i nytt kontorbygg i Sandnes 
sentrum, på tomten til det gamle rådhuset. Nybygget 
er i massivtre og har en miljøvennlig, bærekraftig profil 
med moderne teknologiske løsninger. Bygget er 
miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR excellent, 
Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg eller 
rehabiliterte bygg. Kontorbygget er koblet til fjern-

Nytt navn og nytt bygg

Nettselskapet Lnett har i desember 2021 flyttet inn 
i nye lokaler i Jærveien 35 i Sandnes. 

varme, fjernkjøling, solcelleanlegg og har «blått tak» 
som håndterer store nedbørsmengder. Takvannet 
renner ned i rådhusparken og kan observeres som  
en liten trivelig bekk når det regner.

Les mer om Lnett :

l-nett.no
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Gjennom årene har vi bygget erfaring og ekspertise 
på det vi er best på: gode, grønne og relevante 
produkter. Det store kundeløftet betyr framfor alt at 
våre produkter og tjenester vil framstå med en og 
samme avsender. Bedre, lettere og mer forutsigbart 
for kunden.
 
Forskjellige selskaper i konsernet har ulike løsninger 
som løser samme behov. Ved å gjenbruke byggestei-
nene og enes om de beste løsningene for konsernet, 
blir vi mer kundesentriske.
 

Nå samles kreftene for felles 
kundeplattform

For å vokse videre satser Lyse framover på å levere 
flere produkter til samme kunde. Målet er mer 
sømløse tjenester gjennom blant annet felles inn-
logging og betaling samt en «min side» for alle 
tjenester. Vi samler og forenkler for å skape en sømløs 
brukeropplevelse.
 
I framtiden skal kundene våre oppleve at tjenestene 
både er mer sømløse, trygge, etterrettelige og ikke 
minst enklere å bruke. Dette gjør vi for at kundene skal 
kjenne at Lyse er en trygg havn, og fornøyde kunder 
kjøper flere tjenester.

«I framtiden skal kundene 
våre oppleve at tjenestene 
både er mer sømløse,  
trygge, etterrettelige og  
ikke minst enklere å bruke»

Ann-Kristin Lie i Lyse Dialog.
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Lyses aksjonærer har i sin eierstrategi (vedtatt våren 
2021) nedfelt at de ønsker jevnt stigende utbytter fra 
Lyse. I tråd med dette utarbeider konsern styret 
prognoser fem år fram i tid, der vi indikerer utbytte-
størrelsen for det enkelte år. 

Overskuddene i Lyse varierer fra år til år, og det er 
hovedsakelig svingningene i strømpriser og mengde 
vannkraftproduksjon som gjør at overskuddene varierer. 
Lyses utbyttepolitikk innebærer at 60 prosent av  
overskuddet etter skatt betales ut til eierne, mens  
40 prosent holdes tilbake i selskapet for at det skal 
kunne reinvesteres og øke utbyttegrunnlaget på sikt.

For å sikre stabilitet legger eierne til grunn at Lyse  
utbetaler mindre enn 60 prosent i gode år, mot at  
det betales ut mer enn 40 prosent i dårlige år. For  
å sikre stabilitet, er det etablert et «utbytteregulerings-
fond» som holder regnskap med henholdsvis mer-  
og mindre-utbetalinger: I gode år settes det penger 
inn i fondet, mens det tas ut fra fondet i svakere år. 
Samlet utbyttegrad siden konsernetableringen i 1998 
er temmelig nøyaktig 60 prosent, viser Lyses tallrekke. 

Stabile, jevnt stigende  
utbytter gir forutsigbarhet  
til eierne

EIERUTBETALINGER 1999-2021

Utbytte Renter ansvarlig lånAvdrag ansvarlig lån Gave Universitetsfondet
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Når 40 % av overskuddet over tid holdes tilbake i Lyse 
er det fordi eierne ønsker at deler av overskuddet skal 
reinvesteres for på lengre sikt å kunne skape økende 
overskudd og utbytter. Eierne har også forventninger 
om at Lyse skal bidra til utbyggingen av samfunnets 
infrastruktur. I dette tiåret står spesielt elektrifiseringen 
sentralt. Lyse forventer å investere 10 milliarder i bedre 
nettkapasitet og elektriske løsninger i regionen. Til slike 
investeringer kreves betydelig egenkapital.

Høye strømpriser løftet vinteren 2021-2022 en debatt 
om direkte utdeling av Lyse-utbytte til enkeltinnbyg-
gere. Et slikt kundeutbytte vil kreve enstemmighet blant 
eierne, og det vil også være vansker med å definere 
hvilke kunder som eventuelt skal tilgodeses. Lyses eiere 
holder seg til den vedtatte strategien om å disponere 
utbyttet til kommunene, som bruker pengene til å 
produsere velferdstjenester for innbyggerne. 

Kommunene pekte på staten som adressat for ønsket 
om kompensasjon for høye strømpriser, og staten kom 
da også på banen med en kompensasjonsordning 
noe som oppleves riktig hensyntatt at staten er den 
store vinneren ved høye strømpriser: Omkring 60 %  
av gevinsten fra kraftproduksjon tilfaller staten i form 
av skatter og avgifter. I tillegg får staten moms basert 
på de høye prisene. Staten er i tillegg den største 
eieren av norske vannkraftverk gjennom Statkraft.  
På denne bakgrunn har staten, som naturlig er, 
etablert en kompensasjonsordning for de høye 
strømprisene. Det er nettselskapene som administre-
rer kompensasjonsordningen.

«Utbyttet fra Lyse kommer 
innbyggerne i eierkom-
munen til gode i form  
av kommunale tiltak  
som skoler og sykehjem.»
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Annethvert år foretar styret i Lyse en overordnet 
verdivurdering av konsernet. Det gir både en presta-
sjonsmåling over toårsperioden og en viktig tilbake-
melding til Lyses 14 eierkommuner om hvordan 
selskapet forvaltes.

Den verdijusterte egenkapitalen ved utgangen av 2021 
er anslått til 47,2 milliarder kroner som er summen av 
Lyses eierandeler fratrukket gjelden. Det innebærer en 
økning på 10,8 milliarder kroner siden forrige verdi-
vurdering pr utgangen av 2019. 

Overordnet er det en betydelig økning innen energi- 
og teleområdet. Lyses eiere har i toårsperioden økt 
sine verdier innen energi med 3,7 milliarder kroner, 
mens telekom har steget med 9,0 milliarder kroner. 
Netto rentebærende gjeld økte i perioden med  
3,0 milliarder kroner.

Eierne har i perioden fra konsernetableringen i 1998 
hatt en avkastning på 8,1 prosent mens tilsvarende 
avkastning på Oslo Børs i perioden var på 10,2 
prosent.

Anslår at Lyse-konsernet har en 
verdi på 47,2 milliarder kroner
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Fra opprettelsen av konsernet i 1998 er egenkapital-
verdien økt fra 13,4 milliarder kroner til 47,2 milliarder 
kroner. I samme periode er det utbetalt utbytte, renter 
og avdrag på ansvarlig lån på til sammen 13,5 
milliarder kroner.

Hovedårsaken til den økte verdien på energiområdet  
er at Lyse og Hydro i 2020 slo sammen deler av 
selskapenes vannkraftproduksjon i Sør-Norge i ett,  
nytt selskap, Lyse Kraft DA (som beskrevet på side 15). 
Gjennom transaksjonen med Hydro økte Lyse sitt 
eierskap med netto 750 GWh. Denne økningen var en 
kompensasjon for at Lyse reduserte sin frie eierandel 

som åpnet for Hydro-eierskap. Den frie eierandelen 
er andelen som kan selges til private selskaper og 
gjelder 1/3 av kraftvirksomheten. Hydro unngikk 
hjemfall og sikret seg tids-ubegrenset eierskap.

Lyse har i den siste toårsperioden hatt en betydelig 
vekst i antall kunder på telesektoren. Antall aktive 
kunder i Altibox-partnerskapet har økt fra 625 000  
i 2019 til 785 000 ved utgangen av 2021. 

Verdivurderingen er foretatt av PwC og er basert på 
tidligere års metodikk, noe som gir et konsistent bilde 
av verdistigningen.
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Generalforsamlingen er Lyses øverste organ. General-
forsamlingen utgjøres av ordførerne i aksjonær-
kommunene, og i generalforsamlingen stemmer alle  
i henhold til det antall aksjer den enkelte kommune  
har – hver aksje én stemme.

Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år 
innen utgangen av april. I henhold til vedtektene skal 
generalforsamlingen fastsette resultatregnskap og 
balanse, herunder bruk av årsoverskudd eller dekning 
av årsunderskudd. Det er generalforsamlingens 
oppgave å velge revisor.

Generalforsamlingen velger aksjonærenes medlem-
mer til bedriftsforsamlingen, og dette skjer typisk i 
etterkant av at kommunestyrene har konstituert seg.

Bedriftsforsamlingen består av 66 medlemmer.  
44 medlemmer oppnevnes av aksjonærene, mens  
22 oppnevnes av og blant de ansatte i selskapet. 
Medlemmene er valgt for fire år om gangen.
Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styrets og 
administrerende direktørs forvaltning av selskapet,  
og en av hovedoppgavene er å utpeke konsernstyret 
samt velge styreleder og nestleder.

Bedriftsforsamlingen gir uttalelse til generalforsamlin-
gen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, 
og om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller 
dekning av underskudd.

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen 
avgjørelse i saker som gjelder betydelige investeringer 
sett opp mot selskapets ressurser, eller rasjonalisering 
av driften som vil medføre større endringer eller 
omdisponeringer av arbeidsstyrken.

Konsernstyret utpekes for to år om gangen, og styrets 
kompetanse framgår av aksjeloven. Styret består  
av åtte medlemmer der aksjonærene velger seks 
representanter og de ansatte to. Bedriftsforsamlin-
gens leder samt en representant fra de ansatte og 
Rogaland fylkeskommune kan møte i styrets møter 
som observatør.

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef og  
sju konserndirektører for forretningsområdene og 
støttefunksjoner. Ledelsen i Lyse tar generelt sikte på  
å utvikle en målrettet organisasjon som skaper verdier 
gjennom kompetanse, samhandling og fellesskap.  
Det er utformet lederkrav og ledelsesprinsipper for 
selskapet.

Se alle medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen  
og konsernledelsen:

Styrende organer i Lyse

Revisor Generalforsamling

Bedriftsforsamling

Konsernstyre

Konsernsjef

Konserndirektører

Selskapsstyre

Selskapsdirektør

Valgkomité

Kompensasjonsutvalg

Revisjonsutvalg

Generalforsamling:  
Aksjonærene stemmer iht antall aksjer.
Bedriftforsamling:  
66 representanter; 44 fra eierne, 22 ansatte.
Konsernstyre:  
8 medlemmer; aksjonærene velger seks, de 
ansatte to.

Eierne har vedtatt en kjøreregel om at halv-
parten av de aksjonærvalgte skal ha bakgrunn 
fra politikk/samfunn, den andre halvparten skal 
ha næringslivsbakgrunn.

Styringsstruktur i Lyse-konsernet

lysekonsern.no  Om oss  Styre og ledelse
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Lyse har en rekke regler og retningslinjer som legger 
føringer for hvordan konsernet skal organiseres og 
drives. Disse supplerer lover og forskrifter, og skal gi et 
rammeverk som gir trygghet for eiere, ansatte og 
kunder.

AKSJONÆRAVTALE OG VEDTEKTER FOR LYSE AS
Vedtektene er en del av stiftelsesgrunnlaget for Lyse, 
og aksjeloven har egne bestemmelser om minstekrav 
til vedtektene. Vedtektene er tatt inn i aksjonæravtalen 
mellom eierne. Aksjonæravtalen har bestemmelser, 
som når de leses nå, var viktige i etableringsprosessen 
i 1998. Et eksempel er at konsernet ved stiftelsen fikk 
navnet «Jæryda Energi». Det var fordi det ikke var  
ønskelig å ha en stor navnedebatt i forkant – det 
viktige var å etablere konsernet.

Lyses aksjonæravtale ligger her:

STYREINSTRUKS FOR LYSE AS
Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere  
regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor 
rammen av aksjelovens regler og selskapets vedtekter. 
Instruksen bygger også på selskapets vedtatte 
prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Styret har etter aksjeloven det overordnede ansvaret 
for forvaltningen av selskapet. Styret skal blant annet 
sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og 
fastsette planer for virksomheten. Styret skal holde seg 
orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter  
å påse at dets virksomhet, regnskap og formues-
forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG  
SELSKAPSLEDELSE I LYSE
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES, 
hjemmeside www.nues.no) utgir den norske anbefa-
lingen om eierstyring og selskapsledelse. Lyses 
retningslinjer baserer seg på denne anbefalingen 
som oppdateres jevnlig i tråd med endringer i lover 
og regler. Formålet for anbefalingen er at selskaper 
skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør 
rolledeling mellom eiere, styre og daglig ledelse ut 
over det som følger av lovgivningen.

Se retningslinjene i sin helhet her:

ETISKE RETNINGSLINJER
Til grunn for arbeidet i Lyse ligger verdier som 
fremmer troverdighet, tillit og respekt overfor kunder, 
eiere, leverandører og ansatte imellom. De etiske 
retningslinjene skal klargjøre forventningene Lyse har 
til personlig atferd, og til at arbeidet utføres på en 
etisk forsvarlig måte.

Retningslinjene kan ikke gi anvisninger for enhver  
situasjon – god dømmekraft er nødvendig for  
å avgjøre om en konkret handling eller beslutning  
er etisk og moralsk forsvarlig.

Se de etiske retningslinjene her:

 

Retningslinjer for god  
eier- og virksomhetsstyring

Globale megatrender

Bærekraft Elektrifisering Urbanisering
• Dekarbonisering
• Sirkulær økonomi

• Energiomstilling
• Elektrisk transport

• Smarthus
• Infrastruktur

lysekonsern.no  Om oss  Eierskap og historie

lysekonsern.no  Om oss  Eierskap og historie

lysekonsern.no  Samfunnsansvar  Bærekraft
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Nøkkeltall for Lyse
På de neste sidene vises økonomiske utvikling de siste 
fem årene. 

Konsernet er robust med god finansiell rating. Siden 
2017 har Lyse hatt en offisiell rating fra Scope Rating 
AG (Scope). I hele perioden har ratingen vært BBB+ 
med stabile utsikter. Gjennom å ha en offisiell rating 
ønsker Lyse å bidra til åpenhet om utviklingen. 
Rapportene ligger på lysekonsern.no, finans, under 
egen fane for rating. Siste tilgjengelige rapport er  
fra april 2022.

Styret har en ambisjon om at Lyse-konsernet fortsatt 
skal være til stede i hele verdikjeden innen både 
energi- og teleområdet. Lyse har nå mer enn 450 000 
fiberkunder og mer enn 100 000 strømkunder. 
Gjennom i større grad å tilby kunder totalløsninger 
gjennom økt digitalisering og nye innovative tjenester 
og produkter er det konsernets ambisjon å øke våre 
nasjonale markedsandeler så vel innen kommunika-
sjons- som energiprodukter. Arbeidet vil bli intensivert  
i 2022.

Styret forventer at de økonomiske resultatene for 
konsernet vil bli gode også i 2022. Den langsiktige  
strategien for selskapet kan bidra til vekst og økt 
verdiskapning. Samtidig legger styret til grunn at 
vannkraftproduksjon blir volatilt (det vil si svingende) 
også fremover.
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Finansielle nøkkeltall for Lyse 

FRA RESULTATREGNSKAPET

2021 2020 2019 2018 2017

Inntekter *) Mill kr. 16 662 7 930 9 230 10 268 8 661

EBITDA (1) Mill kr. 7 753 2 616 3 564 3 978 3 942

EBITDA underliggende drift (2) Mill kr. 8 427 2 920 3 323 4 376 2 722

Driftsresultat (EBIT) (3) Mill kr. 5 887 1 042 2 090 2 670 3 090

Urealiserte verdiendringer finansielle instrumenter Mill kr. -674 -304 276 -398 245

Engangsposter EBITDA Mill kr. 0 0 -35 0 975

Engangsposter nedskrivninger (-), reversering nedskrivning (+) Mill kr. 0 96 35 15 0

Driftsresultat (EBIT) underliggende drift (4) Mill kr. 6 561 1 250 1 814 3 053 1 871

Netto finansposter Mill kr. 401 425 401 270 327

Årsresultat etter skatt Mill kr. 2 137 354 928 1 064 1 942

FRA BALANSEN

2021 2020 2019 2018 2017

Totalkapital Mill kr. 55 820 51 163 33 539 31 903 29 491

   Herav driftsmidler og investeringer i selskaper **) Mill kr. 29 156 27 662 23 605 21 485 21 244

Kontanter og bank ***) Mill kr. 6 466 4 106 4 718 5 105 3 505

Egenkapital Mill kr. 20 709 19 578 9 967 9 153 8 885

Brutto rentebærende gjeld inkl. finansiell leasing (6) Mill kr. 17 933 17 924 15 968 14 402 13 867

    Herav andel ansvarlig lån Mill kr. 1 792 1 921 2 051 2 138 2 261

Netto rentebærende gjeld inkl. finansiell leasing (7) Mill kr. 11 467 13 817 11 250 9 298 10 362

Sysselsatt kapital (8) Mill kr. 38 642 37 502 25 935 23 555 22 751

KONTANTSTRØM

2021 2020 2019 2018 2017

Netto kontantstrømmer fra driften Mill. kr 7 285 1 887 1 790 3 498 1 593

Netto rentekostnader Mill. kr 379 411 416 351 319

Utbetalt utbytte til eier Mill. kr 663 627 562 511 480

Investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (eksl. 
bruksrett) Mill. kr 2 922 3 161 2 334 2 472 1 875

Netto investeringer i eierandeler (9) Mill. kr 56 315 239 -603 -492

Likvide midler ***) Mill. kr 6 466 4 106 4 718 5 105 3 505

Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Regnskapet for 2021 ble preget av solid drift i alle 
forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå 
effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg 
i Røldal Suldal gjennom en vesentlig økt middel-
produksjon. Fortsatt god kundevekst innen telekom-
området, høy kraftpris og stabil drift av strømnettet 
bidro også positivt.

I 2021 ble årsresultat før skatter 5 486 millioner kroner, 
mot 617 millioner i 2020. Etter skatter utgjorde 
årsresultatet 2 137 millioner kroner, mot 354 millioner 
året før. Av dette tilfaller 1 357 millioner kroner de 14 
kommunene som er majoritetseiere, mot 290 millioner 
i 2020.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på 
Lysekonsernet, og det har gjennom hele året 2021 
vært gjennomført full drift. Pandemien har imidlertid 
vist at stabilitet og kapasitet i telekominfrastrukturen  
er viktig. I Altibox sitt nasjonale fibernett har det vært 
en markant økning i datatrafikk på dagtid. Altibox- 
partnerskapet har også merket stigning i etter- 
spørselen etter fiberbredbånd. 
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NØKKELTALL, NETT

2021 2020 2019 2018 2017

Antall nettkunder 159 902 158 508 153 706 145 595 143 003

Levert energi (totalt forbruk området) GWh 5 300 5 110 4 914 5 931 5 671

Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i inntektsrammen Mill. kr 4 387 4 168 3 790 3 509 3 255

Avkastning på NVE kapital % 3,7% 7,5% 5,0% 5,1% 5,3%

Målt effektivitet (NVE effektivitet) distribusjonsnett % 100,1% 91,4% 93,5% 102,3% 107,1%

Målt effektivitet (NVE effektivitet) regional og sentralnett % 117,6% 127,3% 120,3% 104,8% 97,3%

KILE-kostnad Mill. kr 23 19 23 22 19

EIERE

2021 2020 2019 2018 2017

Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100

Renter og avdrag ansvarlig lån Mill. kr 144 148 171 165 162

Utbytte / eieruttak Mill. kr 630 600 550 500 480

Foreslått utbytte Mill. kr 650 630 600 550 500

Foreslått utbytte pr aksje kr 644 624 595 545 496

Resultat pr aksje (21) kr 1 345 287 886 1 008 1 921
*) Konsernet har med virkning fra 1. januar 2020 endret presentasjonen av effektene av gevinst og tap fra kraft- og valutakontrakter. Effekten av urealiserte og 
realiserte verdiendringer fra kraft- og valutakontrakter presenteres nå som en del av de totale inntektene. Konsernet har vurdert praksisen rundt kjøp av kraft 
for å dekke forpliktelser til å levere konsesjonskraft og kraft under bilaterale avtaler, og hvorvidt dette skal presenteres brutto eller netto, og har endret 
innregningen fra netto- til bruttoføring, se note 2 for mer detaljer. Nøkkeltall for 2020 og 2021 er omarbeidet for å reflektere endringen.  
**) Inkludert varige driftsmidler, bruksrett leasing, investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomheter, samt andre langsiktige finansielle 
eiendeler 
***) Inkludert kortsiktige finansielle plasseringer

****) Inkludert datterselskaper og felleskontrollert virksomhet eid av Lyse

Definisjoner:
(1) EBITDA Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
(2) EBITDA underliggende drift EBITDA justert for urealisert verdiendringer på finansielle instrumenter og vesentlige engangsposter
(3) EBIT Driftsresultat
(4) EBIT underliggende drift Driftsresultat justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter, vesentlige engangsposter og nedskrivninger
(5) EBITDA margin EBITDA / netto driftsinntekter
(6) Brutto rentebærende gjeld Langsiktige og kortsiktige lån, inkl. finansielle leasingsforpliktelser
(7) Netto rentebærende gjeld Brutto rentebærende gjeld - likvide midler inkludert kortsiktige finansielle plasseringer
(8) Sysselsatt kapital Egenkapital + brutto rentebærende gjeld
(9) Investeringer i eierandeler Kjøp av aksjer eller andeler og utbetaling av ansvarlige lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
(10) Funds from operations (FFO) EBITDA underliggende drift fratrukket betalte renter og betalbar skatt inneværende år
(11) EBITDA rentedekning EBITDA / rentekostnader
(12) FFO rentedekning FFO / rentekostnader
(13) Rentebærende gjeldsgrad Brutto rentebærende gjeld / (brutto rentebærende gjeld + bokført egenkapital)
(14) Egenkapitalandel Egenkapital / sum eiendeler
(15) Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån Samlet egenkapital + ansvarlig lån / sum eiendeler
(16) EBITDA margin underliggende drift EBITDA underliggende drift / driftsinntekter
(17) EBIT margin underliggende drift EBIT underliggende drift / driftsinntekter
(18) Egenkapitalrentabilitet Årsresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital - resultat for siste 12 måneder
(19) Avkastning sysselsatt kapital Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital - resultat for siste 12 måneder
(20) Produksjon vannkraft Produksjon referert generatorklemme, redusert pumping
(21) Resultat pr aksje Årsresultat tilordnet aksjonærer / antall aksjer i selskapet
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FINANSIERINGSSTØRRELSER

2021 2020 2019 2018 2017
Netto rentebærende gjeld / EBITDA 1,5 5,3 3,2 2,3 2,6

Netto rentebærende gjeld / EBITDA underliggende drift 1,4 4,7 3,4 2,1 3,8

Funds from operations (FFO) (10) Mill. kr 5 605 2 147 2 278 2 798 1 773

EBITDA rentedekning (11) 18,3 5,7 6,8 9,0 10,1

FFO rentedekning (12) 13,3 4,7 4,4 6,4 4,5

FFO / netto rentebærende gjeld % 48,9 % 15,5 % 20,3 % 30,1 % 17,1 %

Rentebærende gjeldsgrad (13) % 46,4 % 47,8 % 61,6 % 61,1 % 60,9 %

Egenkapitalandel (14) % 37,1 % 38,3 % 29,7 % 28,7 % 30,1 %

Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån (15) % 40,3 % 42,0 % 35,8 % 35,4 % 37,8 %

NØKKELTALL, REGNSKAP

2021 2020 2019 2018 2017
EBITDA margin underliggende drift *) (16) % 48,6 % 35,5 % 35,8 % 42,6 % 35,4 %

EBIT margin underliggende drift *) (17) % 37,8 % 15,2 % 19,6 % 29,7 % 24,3 %

Egenkapitalrentabilitet (18) % 10,6 % 2,4 % 9,7 % 11,8 % 24,4 %

Avkastning sysselsatt kapital (19) % 15,5 % 3,3 % 8,4 % 11,5 % 15,3 %

NØKKELTALL, ENERGI

2021 2020 2019 2018 2017
Middelproduksjon GWh 10 075 5 921 5 921 5 921 5 743

Magasinkapasitet GWh 6 803 5 249 5 249 5 249 5 068

Produksjon vannkraft (20) GWh 10 353 6 004 4 579 7 524 6 163

Områdepris NO2 øre/kWh 76,23 9,80 38,66 41,55 26,89

Faktisk oppnådd pris (inkl. sikring) øre/kWh 67,92 18,90 42,73 41,02 30,73

Strømleveranse sluttbruker GWh 2 529 2 536 2 622 2 798 3 106

Levert volum Naturgass, biogass og drivstoff (inkl. intern leveranse) GWh 612 551 519 554 553

Levert volum Fjernvarme og kjøling GWh 193 171 174 174 162

NØKKELTALL, TELEKOM

2021 2020 2019 2018 2017
Sysselsatt kapital (8) Mill. kr 11 082 10 380 9 604 8 172 7 668

EBITDA (1) Mill. kr 2 139 1 672 1 449 1 276 1 748

EBITDA margin (5) % 41,3 % 36,9 % 37,3 % 36,4 % 47,2 %
Bokført verdi driftsmidler, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte 
virksomheter Mill. kr 10 295 9 603 8 129 7 024 7 043

Antall kilometer fibernett km 61 298 52 212 42 370 37 855 33 496

Antall aktive kunder i Altibox partnerskapet 784 918 708 913 625 265 536 280 493 802

Antall aktive kunder eid av Lyse ****) 491 545 445 158 386 759 339 870 310 969
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