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LYSEBOTN 2 FAKTA

Årsproduksjon: 1 500 GWh
Fallhøyde: 680

Installert effekt: 370 MW 
(2 turbiner)

Nedbørsfelt: 316 km2 
Driftsstart: 2018 

LYSEBOTN 2 er Nord-Europas mest moderne vannkraft-
verk og leverer energi tilsvarende årsforbruket til  
75 000 husstander. Kraftverket gir en mer effektiv 
 utnyttelse av vannreservene og 15 prosent mer energi 
enn sin forgjenger. Byggearbeidet tok fem år og ble 
ferdig stilt på tid og budsjett. Statsminister Erna Solberg 
stod for den offisielle åpningen 17. september 2018. 
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«Det er av stor betydning at 
eiere og selskap utvikler Lyse 
i fellesskap.»

det skal være enkelt å være kunde. Fornøyde kunder er 
den viktigste forutsetningen for å lykkes med å skape 
verdier for eierne også i fremtiden. 

Lyse skal benytte mulighetene moderne teknologi gir 
oss for å forbedre arbeidsprosessene våre, og vi skal 
utvikle og styrke kompetansen hos medarbeiderne. I 
tillegg skal selskapet kapitaliseres slik at vi kan balansere 
eiernes utbytteforventning, markedsrisikoen selskapet er 
eksponert for og behovet for å holde tilbake midler som 
skal benyttes til videre vekst. 

Lyse er i front innen elektrifisering og digitalisering. Vi 
vil utnytte vår kompetanse til eiernes beste og ta en 
ledende rolle i arbeidet med å gjøre Sør-Rogaland til en 
foregangsregion innen elektrifisering, digitalisering og 
smarte løsninger. 
 
God lesning! 

Harald Espedal 
Styreleder, Lyse AS 

Tillit er en verdi det er viktig å forvalte godt. En 
sentral del av tillitsbyggingen mellom eierne og Lyse 
er «Styrets melding til eierne» som nå kommer i sin 
femte utgave. 

Generalforsamlingen bestemte i 2007 at styret skal 
lage en utvidet melding til eierne en gang i hver 
kommunestyreperiode. Meldingen er et supple-

ment til den ordinære rapporteringen, og gir mulighet 
for et dypere innblikk i konsernets ulike virksomheter og 
planene fremover. 

Det kommunale, kortreiste eierskapet i Lyse sikrer at 
hovedkontoret er fast forankret i regionen. Det gir nærhet 
til strategiske beslutninger som har stor betydning for 
investeringer, arbeidsplasser, innovasjon og kunnskaps-
utvikling. Kjøp av varer og tjenester, sponsing og støtte til 
foreninger og lag er andre av de dimensjonene som gjør 
Lyse til mer enn et selskap. 

Godt samarbeid utvider mulighetsrommene der eiere 
og selskap i fellesskap søker nye muligheter for utvikling 
og verdiskaping: I 2019 skal de 16 eierkommunene i Lyse 
modernisere sin eierstrategi for Lyse, og i selskapet skal vi 
løfte blikket og utarbeide strategiene for kommende tiår.  

Det er av stor betydning at eiere og selskap utvikler Lyse 
i fellesskap. Selskapets betydning for aksjonærene er 
 betydelig: I 2017 utgjorde utbytte og renteinntekter fra 
Lyse  42 prosent av netto driftsresultat for eierkommunene 
samlet. Lyse-pengene har blitt kommunal, hard valuta. 
Hva er neste skritt for å bygge Lyse enda mer robust? Hva 
kan bli det fjerde beinet vi skal stå på – i tillegg til energi, 
telekommunikasjon og strømnett? 

Kundene våre skal også fram mot 2030 stå i fokus – styret 
legger vekt på at selskapet skal rigges for å gi kundene 
konkurransedyktige tjenester. Vi skal yte god service, og 

Kjære eiere!
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«Ommolupta porpore ssuntis 
et maxim enit aut volut alit 
fugiati ilis inciusa pidus.»

nettet ble videreført som monopol, men nettene måtte 
være åpne for alle som ønsket å selge. Bransjen måtte 
omorganisere.

I Sør-Rogaland var det ett stort vannkraftproduksjons-
selskap og mange mindre energiselskaper da energi-
loven endret spillereglene. Eierne vurderte hvordan de 
skulle organisere seg – de kunne drive som før, selge til 
for eksempel Statkraft slik mange andre kommuner hadde 
gjort eller de kunne slå virksomhetene sine sammen. De 
valgte det siste – Lyse ble resultatet.

Dermed var grunnlaget lagt for utvidelse av virksom heten 
– Lyse førte naturgass til regionen, og selskapet gikk i 
gang med televirksomhet. Styret så tidlig at det ville være 
vanskelig å vokse ved å kjøpe ny virksomhet – svaret ble å 
tilby kundene flere produkter. 

Liberaliseringen av energimarkedet avdekket de store 
verdiene som lå i Lyse. Diversifisering av virksomheten ble 
det strategiske veivalget for å øke utbytteevnen og bidra 
til at Lyse kunne være en regional vekstmotor.

Det var godt vær med frisk vind over sanddynene 
på Sola onsdag 17. juni 1998: Dagen var historisk 
– inne på strandhotellet ble det holdt konstitu-

erende generalforsamling for den regionale nyskapningen 
Lyse.

Kommunene i Sør-Rogaland hadde blitt enige om å 
samle kreftene – de større og mindre energiselskapene i 
regionen ble slått sammen til ett, slagkraftig konsern med 
16 kommuner som eiere. Konsernet rommet fra starten 
vannkraftproduksjon og distribusjon av strøm, men eierne 
hadde klare forventninger om at Lyse skulle få flere ben å 
stå på – noe som også ble resultatet i årene som kom.

Kommunalt eierskap var ikke ukjent i elektrisitetsforsyn-
ingen. Strømmen kom til Egersund i 1905, og til Sandnes 
og Stavanger i 1909. Det ble opprettet kommunalt eide 
elektrisitetsverk som stod for forsyningen. Strømmen ble 
produsert i kraftverket på Sviland for Sandnes sin del, 
og fra kraftverkene i Oltedal og Oltesvik kom strømmen 
gjennom et mer enn 30 kilometer langt ledningsnett til 
Stavanger. 

Elektrisiteten var den banebrytende, disruptive kraften 
som fra begynnelsen av 1900-tallet ga støtet til industri-
alisering og modernisering av landet.

Etter at Sør-Rogaland for alvor tok i bruk elektrisiteten, 
ble det raskt behov for å bygge ut mer kraft – den kom 
fra Flørli, Maudal og etter hvert Lysefjorden. I 1947 gikk 
kommunene sammen om å bygge et felles selskap som 
stod for produksjon av vannkraft – Lyse Kraftverk. Dette 
selskapet ble en stor eier i kraftverkene Sira Kvina og Ulla 
Førre. 

Virksomheten ble drevet som monopol fram til 1991. Da 
trådte en ny energilov i kraft. Den bestemte at produksjon 
og salg av elektrisk kraft skulle skje i markedet. Strøm-

Historien

«Elektrisiteten var den 
banebrytende, disruptive 
kraften som fra begynnelsen 
av 1900-tallet ga støtet 
til industri alisering og 
modernisering av landet.»

Lyse har produsert og levert fornybar 
energi fra vannkraft i over 100 år. I dag 
har Lyse 11 heleide vannkraftverk, samt 
eierandeler i flere kraftverk. De største 
heleide kraftverkene ligger i 
Lysefjorden. Her fra byggingen av 
gamle Flørli kraftstasjon som var i drift 
fra 1918-1999.
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Det krever gode kjøreregler for å samordne et konsern 
med 16 eiere. Vedtektene er konsernets «grunnlov» med 
sentrale bestemmelser om hvordan styringsstrukturen er 
bygd opp. I årenes løp har selskapet utviklet supplerende 
retningslinjer for utøvelsen av eierskapet når det har vært 
nødvendig. 

Et eksempel er styresammensetningen – eierne ønsker 
bred kompetanse i styret. Vedtektene regulerer 
 aksjonærenes oppnevningsrett, mens et general-
for samlingsvedtak fra 2017 sier noe om kriterier for 
 styre medlemmenes kompetanse: Halvparten av de seks 
 aksjonærvalgte styremedlemmene skal ha en samfunns-
messig, politisk bakgrunn, mens de øvrige tre skal ha 
bakgrunn fra næringslivet. Styret har til sammen åtte 
medlemmer – de ansatte oppnevner to.

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen der 
det vanligste er at ordfører møter og stemmer for den 
aksjesits den enkelte kommune har. Bedriftsforsamlingen 
består av 66 representanter, 44 aksjonærvalgte og 22 
fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen utpeker styre, og 
behandler saker som har stor betydning for selskapet 
– byggingen av det nye kraftverket Lysebotn 2 som ble 
åpnet av statsministeren i 2018, ble for eksempel vedtatt 
av bedriftsforsamlingen.

I tillegg til møtene i de formelle selskapsorganene, 
er det en utbredt kontakt mellom eiere og selskap. 
Hvert år inviterer styret ordførere, varaordførere og 
rådmenn til eiermøte med fokus på aktuelle tema og 
en bred  gjennomgang av Lyses forretningsmessige og 
 økonomiske situasjon. Ledelsen besøker kommunene 
og har bilaterale møter med ordførere og rådmenn, eller 
orienterer i kommunestyrer og formannskap.

Et viktig prinsipp i eierskapsutøvelsen er likebehandling 
av aksjonærene, enten disse er store eller små.

Å   eie er å ville, heter det. Eierne vil flere ting med         
 Lyse, og eiernes strategi er både finansiell og       
 industriell.

På den ene siden ønskes økonomisk avkastning 
som eierne kan sette inn i den kommunale velferds-
produksjonen.

På den annen side legger kommunene til grunn et 
langsiktig, industrielt eierskap der selskapet skal utvikle 
seg teknologisk og forretningsmessig – og gjennom det 
legge grunnlaget for økt vekst, flere arbeidsplasser og økt 
økonomisk avkastning.

Eierstyring og selskapsledelse har i årene etter 2000 blitt 
stadig mer sentralt, og kommunene har utviklet eier-
strategier for de fleste virksomhetene som de helt eller 
delvis eier. I 2011 ble det vedtatt en eierstrategi for Lyse 
som kommunene tar sikte på å modernisere i 2019.

Lyse har 16 aksjonærer, og eierskapet har ligget fast siden 
selskapet ble etablert. Lyses vedtekter slår fast at bare 
kommuner kan være eiere av Lyse.

Eierskapet

16 KOMMUNER EIER LYSE  

Stavanger Sandnes Sola Time
43,676 % 19,531 % 8,741 % 5,832 %

Strand Rennesøy Hjelmeland Gjesdal
2,532 % 1,150 % 0,994 % 0,933 %

Finnøy Lund Bjerkreim Kvitsøy 
0,909 % 0,713 % 0,512 % 0,223 %

Klepp Hå Randaberg Eigersund
4,229 % 3,785 % 3,279 % 2,951 %
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Lyse er en betydelig regional arbeidsgiver. Da Lyse ble 
etablert, hadde konsernet i underkant av 500 ansatte, 
mens det nå er over 1 200. Annethvert år gjennom-
føres det en verdivurdering av Lyse. Den viser at mens 
 selskapet i 1998 var verd 13 milliarder kroner, var netto-
verdien ved utgangen av 2017 økt til 31 milliarder kroner. 
I tillegg har eierne siden starten mottatt 11 milliarder 
kroner i rede penger – utbytte samt renter og avdrag på 
ansvarlig lån. Lyse er den desidert største landbaserte 
skattyteren i regionen.

Avkastningen i Lyse er noe høyere enn den staten har 
opp nådd i oljefondet. Størrelsen på den kapitalen Lyses 
eiere har tatt ut, er omtrent i tråd med handlingsregelen 
for oljefondet. Og Lyse og oljefondet har én viktig ting til 
felles – begge forvalter midlene i et generasjonsperspektiv.

Lyses samfunnsregnskap viser at hver ansatt i Lyse gene-
rerer fire ansatte utenfor Lyse. I Rogaland genererer Lyse 
to arbeidsplasser utenfor egen virksomhet for hver ansatt 
som er sysselsatt i eget hus.

«Med sin utvikling av landets mest varierte 
og komplette infrastruktur for strøm, 
bio- og naturgass, fjernvarme og fiber-

bredbånd, har Lyse lagt grunnlaget for utviklingen av en 
moderne region hvor det er godt å bo og drive nærings-
virksomhet.»

Dette skriver forskningsleder Martin Gjelsvik ved IRIS/
Norce i boken Utålmodig langsiktighet som kom i 2018 – 
en bok om Lyses innovasjonskraft og regionale betydning.

Lyses visjon er å være mer enn et selskap – både for 
kundene, eierne og de ansatte. Den økonomiske avkast-
ningen er selvsagt av stor betydning for kommunene, 
men vel så viktig er den regionale spill-over effekten: 
Lyses investeringer ett sted får ringvirkninger ut over den 
opprinnelige investeringen.

Etableringen av Nordic Edge er et eksempel på dette: 
Lyses satsing på smarte hjem la grunnlaget for at regionen 
fikk Triangulum – en del av det omfattende EU-prosjektet 
Horizon 2020. Idéen om Nordic Edge spant direkte ut av 
Triangulum. Både den første kommunale smartbysjefen i 
regionen og den første daglige lederen i Nordic Edge kom 
fra Lyse.

Lyses eiere har et regionalstrategisk perspektiv – selskapet 
kan anvendes i prosjekter som er av betydning for regionen. 
Lyse kan også delta i prosjekter og samarbeid som er ini-
tiert av enkeltaksjonærer, men da på et forretnings messig 
grunnlag.

Aksjonærene forventer at selskapets verdiskaping skjer 
basert på det som kan karakteriseres som en moderat 
risikoprofil. Hovedpoenget er at Lyse ikke foretar dispo-
sisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet ikke 
kan imøtekomme eiernes forventninger til økonomisk 
avkastning.

«Lyse er en del av det lokale 
verdi- og kulturfellesskap som 
gir grobunn for en  lokal kunn-
skapsallmenning som mange 
bedrifter får ta del i. Selskapet 
besitter kapital, kompetanse 
og teknologi, og anvendelsen 
av denne kombinasjonen har 
gjort Lyse til et robust, industri-
elt selskap.»
Martin Gjelsvik i boken Utålmodig langsiktighet

Visjonen
Mer 
enn 
et 

selskap
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TELE/TEKNOLOGI ELNETTENERGI

146 000
husstander får strømmen levert av Lyse.

1  200
personer jobber fast i Lyse.

Lyse er mer enn et selskap. Vår forretningsidé er å 
bidra til livskvalitet og økt konkurransekraft i sam-
funnet. Dette gjør vi ved å utvikle morgendagens 

 infrastruktur og energi- og teknologitjenester som 
forenkler hverdagen.

Vår verdiskaping benyttes til videre vekst for selskapet 
og velferdsproduksjon hos våre eiere.

Kort om Lyse

GWh årlig middelproduksjon
(7 500 GWh i 2018).

5 900

sluttkunder strøm.

107 000

10 
mrd. i omsetning

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER

Produksjon

Tjenester

Infrastruktur

• Vannkraft
• Fjernvarme og kjøling

• Sluttkundesalg energi
• Pakkeløsninger for 

 solenergi og elbil-lading
• Styring av energiforbruk

• Naturgass og biogass
• Fjernvarme og kjøling
• Fyllestasjoner for  

 natur-/biogass
• Hurtiglading for elbil

• TV, telefoni og internett
• Digitale plattformer  

for strømmetjenester  
og underholdning

• Fibernett • Strømnett

OMSETNING 2018:
10 309 MNOK 
PRODUKSJON
VANNKRAFT: 
7 500 GWh 
ÅRLIG MIDDEL-
PRODUKSJON:
5 900 GWh
KM FIBERNETT: 
37 855 km
KM STRØMNETT: 
14 292 km

VÅRE MERKEVARER

Lyse leverer strøm, varme, 
kjøling og gass.

Altibox leverer tv, telefoni 
og internett via fiberkabel.

Smartly leverer løsninger 
for smartere strømstyring.

kunder i Altibox-partnerskapet,
306 000 på Lyse-fiber.

536 000
kommuner i Sør-
Rogaland eier Lyse.

16
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Lyse vil bidra til å gjøre Sør-Rogaland til en foregangs-
region innenfor elektrifisering, digitalisering og 
smarte løsninger.  

Etter Lyses gjeldende strategi skal konsernet aktivt bidra 
til utvikling av bærekraftige og klimavennlige tjenester 
og energiløsninger. I dette inngår også tilrettelegging av 
nødvendig infrastruktur. De gode løsninger for å redusere 
klimautfordringene finnes i skjæringspunktet mellom 
teknologi og ren elektrisitet, og vi må omstille oss, også 
gjennom nye forretningsmuligheter. Viljen og evnen til å 
investere i klimavennlige løsninger må kombineres med 
lønnsom forretning. Vi skal fortsatt levere gode resultater.

GLOBALT OG LOKALT
Den internasjonale klimaavtalen Parisavtalen fra 2015 har 
mål om at temperaturøkningen på kloden skal holdes 
under 2 grader og helst under 1,5 grader fram mot år 
2100. FNs siste klimarapport viser at forskjellen på 1,5 og 
2 graders oppvarming er betydelig og med store kon-
sekvenser for miljø og mennesker. 1,5 grader er fortsatt 
mulig å oppnå, men det krever et temposkifte i over-
gangen fra fossil til utslippsfri energi bruk. Norge har et 
nasjonalt mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
Det blir viktig å nå klimamålene, både på kort og lang sikt, 
og vi må vinne klimakampen sammen med våre naboland 
og aktørene der.

Sammen kan vi få det til
ELEKTRIFISERING

DEMOPROSJEKT
Lyse deltar blant annet i et stort 
demonstrasjonsprosjekt innen 
elektrisk transport og grønn luftfart 
sammen med Avinor, Stavangerregi-
onen Havn og Forus Næringspark. 
Sammen skal vi vise hvordan behov 
for strøm til fly, busser og skip kan 
styres og fordeles for å unngå for 
store investeringer i strømnettet. 
En styringsplattform skal få de ulike 
elementene til å fungere sammen på 
tvers av bygg og områder. Kunstig 
intelligens automatiserer denne 
styringen, både mot tradisjonelle 
behov i bygg og ikke minst mot de 
nye elementene som er stasjonære 
batterier, lokal sol- og vindenergi-
produksjon samt lading av fly,busser, 
skip og biler.

FORNYER DET FORNYBARE
Lyse viser både vilje og evne til 
å benytte ny teknologi ved at vi 
fornyer det fornybare. Vi har bygget 
et framtidsrettet kraftverk i Lysebotn 
som er tilpasset morgendagens 
kraftmarked og framtidens nullut-
slippssamfunn. Lysebotn 2 kraftver-
ket ble åpnet i september 2018, og 
erstatter Lysebotn 1 som har vært i 
drift siden 1953. Ved å ta i bruk ny 
teknologi, øker vi både effekt og 
ytelse. Det nye vannkraftverket vil 
produsere 1500 GWh fornybar kraft 
hvert år – en økning på 15 prosent 
– uten større naturinngrep. Lyse ut-
nytter det samme vannet på en mer 
effektiv måte, og produserer strøm 
til mer enn 75 000 boliger i året. Det 
er en investering i det grønne skiftet.

INFRASTRUKTUR
Vi bygger infrastruktur for elektrifisering av transport-
sektoren, og andre. Strømforbruket i vår region er på det 
høyeste om lag 1 300 MW. Prognoser basert på befolk-
ningsvekst og utvikling i forbruk viser at forbruket kan øke 
med ca. 50 prosent fram mot 2035. Strømnettet må for-
sterkes for å kunne legge til rette for blant annet elferjer, 
ellastebiler, elbusser, elbiler og landstrøm til cruiseskip. 

Flere av kommunene har vedtatt ambisiøse klimamål. 
Stavanger kommunes klima- og miljøplan for 2018-2030 
har for eksempel som mål å redusere klimagassutslippene 
med 80 prosent innen 2030, og være en fossilfri kommune 
innen 2040. Utslippene kommer for det meste fra transport 
og fra energibruk i bygninger. Her gjør Lyse en betydelig 
innsats – og kommer til å gjøre mer i stor skala fremover. 

ELEKTRIFISERING
Lyse bygger infrastruktur for elektrifisering av vår region, 
og deltar i pilotprosjekter for å utvikle nye, smarte løsnin-
ger. Kan vi ikke bare bygge ut strømnettet så mye at det 
er nok strøm til alt? Et enkelt spørsmål, men svaret er ikke 
fullt så enkelt. 

En motorvei tåler kø, og på store utfartsdager må folk 
finne seg i at det tar litt ekstra tid å komme fram. I motset-
ning til motorveien så tåler ikke strømnettet kø. Strømmen 
må gå alle steder samtidig, også på «utfartsdagene» med 
størst effektbehov – de dagene i året hvor det trengs mest 
strøm samtidig. Når én elektrisk ferje trenger dobbelt 
så mye energi som en hel kommune har behov for, eller 
lading av ett elektrisk fly tilsvarer like mye energi som hele 
flyplassen bruker til enhver tid, sier det seg selv at vi står 
overfor helt andre utfordringer enn tidligere. Det viser 
viktigheten av langsiktig planlegging, investering og 
samarbeid. Sammen kan vi få det til!

VI BYGGER LADEINFRASTRUKTUR
Lyse inngikk i 2017 et samarbeid 
med BKK om å bygge og drifte 
hurtigladere. Med de nye lade-
punktene vil Lyse ha omlag 40 
hurtigladere fordelt på ti lokasjoner 
her i regionen. Hurtigladerne er 
et ledd i en viktig utvikling av en 
elektrisk transportsektor, og særlig 
for taxinær ingen. Vi utvikler nye 
produkter for lading av privatbiler, 
for eksempel smarte lyktestolper, og 
vi tilbyr smarte ladeløsninger som 
lader bilen de timene i døgnet hvor 
strømprisen er lavest. 

«Gode løsninger for å 
redusere klimautfordringene 
finnes i skjæringspunktet 
mellom teknologi og ren 
elektrisitet.»
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I2019 er det 30 år siden internett ble allment tilgjengelig. 
Det har åpnet opp muligheter for kommunikasjon som 
man vel knapt trodde var mulig. Det har påvirket atferd, 

kommunikasjonsmønstre og språk, og de fleste sider ved 
samfunns-, nærings- og arbeidsliv. Hvordan kan digitali-
seringen løfte oss inn i fremtiden? Mer og bedre bruk av 
IKT kan danne grunnlag for fremtidig vekst i produktivitet, 
utvikling av selvlærende datasystemer og roboter.

De som skal vokse opp i den digitale tidsalder er barn og 
unge i Norge i dag. Norske ungdommer bruker internett 
på en avansert og uavhengig måte, og er langt på vei 
«digital natives» - en generasjon født og oppvokst med 
teknologi og internett. Internett har gjort at vi kan være 
 pålogget 24/7. Tv-programmene starter og slutter når 
man trykker på knappen, ikke når sendeskjemaet tilsier 
det. Det er disse brukerne vi skal møte behovene til – nå 
og i årene som kommer. Vi vet allerede at vi må levere 
høyere hastighet, større kapasitet, og at grensesnittene 
viskes ut. 

Hvordan skal vi og andre lykkes med digitaliseringspro-
sjektene? Digitaliseringsrådet er etablert av regjeringen 
for å hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med dette. 
Den første anbefalingen er at digitaliseringen må være 
brukerstyrt – ikke teknologistyrt. Teknologien er middelet 
man bruker, ikke målet. I Lyse ønsker man å ta teorien 
raskt ut i praksis ved flere initiativ som skal gjøre hver-
dagen enklere og bedre for innbyggerne våre. 

FIBER TIL ALLE
Rogaland har en bredbåndsdekning på 89 prosent 
(mars 2019) og høyest dekning i landet på høyhastig hets 
bredbånd. Men vi vil videre og hviler ikke på laurbærene. 
Lyse har derfor invitert til dugnad for å få lagt også de 
siste bygdestrøkene over på høy hastighets bredbånd i 
løpet av de neste årene. Dette  er i tråd med regjeringens 
ønske om «å legge til rette for økt bredbåndsutbygging i 
distriktene». Nasjonalt er målet et nasjonalt stamnett med 
dekning og sikkerhet for alle. 

Lyse digitaliserer 
Norge

datamengder oppbevares. Her, i det som tidligere var 
Natos ammunisjonslager, har Altibox plassert server-
parken sin. 

AUTOMATISERING
Automatisering av prosesser – robotisert prosessautoma-
sjon – foregår for fullt i Lyse. Å automatisere tunge og tid -
krevende prosesser har for eksempel ført til at kundevei-
ledere kan bruke mer tid på dialog med kunder, og mindre 
tid til å taste inn data i systemene i etterkant av en samtale.

SMARTE BYER
Lyse samarbeider med flere aktører i regionen om 
avanserte målinger og analyser som kan brukes av inn-
byggerne og gi samfunnsnyttig og praktisk informasjon 
om hvordan det står til i luften, i vannet og langs bakken. 
Sensorer kan måle temperaturen på bakkenivå – ikke bare 
i luften – slik at de som skal beslutte om det skal saltes 
den morgenen, eller de som skal sykle til jobb langs 
Gandsfjorden, vet om det faktisk er glatt.

DIGITAL MOTORVEI 
En fiberoptisk sjøkabel mellom Norge og Storbritannia 
er nødvendig for å realisere muligheten for plassering 
av globale datasentre i Norge. Englandskabelen er et 
prosjekt hvor Lyse arbeider sammen med BKK, Smedvig, 
Hatteland, Haugaland kraft og Ryfylke IKS for å få realisert 
denne. Kabelen vil være den korteste digitale veien - den 
som har minst forsinkelse - mellom Norge, kontinentet og 
Storbritannia, og vil kunne åpne mulighetene for etable-
ring av ny kraftkrevende dataindustri i Sør-Norge. Den 
planlagte fiberkabelen strekker seg 700 kilometer mellom 
Green Mountains datasenter i Rennesøy og Newcastle i 
England, og skal etter planen settes i drift i løpet av 2021. 

DATASIKKERHET
I en tid hvor cyberterror og strenge  personvernregler 
råder, sikrer Altibox og Lyse at kundene aldri skal være i 
tvil. 175 meter inn i fjellet på Rennesøy i Rogaland ligger 
Norges største datasenter, Green Mountain. Et fullstendig 
overvåket, sikret og tilrettelagt område der ufattelig store 

DIGITALISERING «Rogaland har en bred-
båndsdekning på 89 prosent 
og høyest dekning i landet 
på høyhastighets bredbånd.»

Daværende Lyse Fiber-direktør Ane Marte Hausken 
og Time-ordfører Reinert Kverneland tok første 
spadetak for fibergrøftene til Undheim i 2017.
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I samarbeid med Lyse har Stavanger kommune lagt til rette 
for bruk av elbil der beboerne ikke har egen biloppstil-
lingsplass. Pilotprosjektet bidrar til at elbileiere i boligsone 
kan lade bilene sine på lovlig vis, og kunne betale som på 
et hvilket som helst parkeringsanlegg. 

Pilotprosjektet har mottatt 330 000 kroner i støtte fra 
Klimasats, som er en statlig støtteordning for energitiltak 
i kommunene. Ved tildelingen karakteriserte klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen prosjektet som en av de mest 
nytenkende ideene så langt.

PRODUSERER «GRØNNE» HAMBURGERE 
Kjøttprodusenten Jæder på Skurve ønsket en løsning 
som kunne løfte dem opp i det øverste sjiktet for bære-
kraftige bedrifter. Dermed ble solceller på taket raskt en 
gjennomførbar løsning. I dag får de energi til å dekke 
hele sin harmburgerproduksjon fra solenergi. Med hjelp 
av Smartly har løsningene for å utnytte strømmen fra 
solcellene til eget bruk kommet på plass. Totalt har Jæder 
installert 320 solceller på 576 kvadratmeter, og dette gir 
en årlig produksjon på 63 250 kWt.

Denne type kombinasjonen av solceller, batteribank og 
elbil-lading tilbys nå som skreddersydde pakkeløsning fra 
Smartly. Med dette tilbudet kan sameier over hele landet 
investere i framtidsrettede energiløsninger som øker 
verdien på boligen, og samtidig skaffe seg en løsning 
som gir rettferdig fordeling av energikostnadene mellom 
beboerne. Hver elbileier betaler selv for eget strøm-
forbruk ved lading, og vi leverer løsningen som fordeler 
kostnaden uten ekstra arbeid for beboere eller styremed-
lemmer.

SENSORER OG NETTVERK GIR NYTTIG BADEINFO
Å måle badetemperaturen har vært en del av ansvaret for 
ansatte i driftsavdelingen i Stavanger kommune. Personell 
har brukt mye tid på å reise fra badested til badested for 
å måle temperaturer, for så å legge ut informasjonen til 
innbyggerne på  kommunens nettsider. 

I samarbeid med Lyse har dette arbeidet blitt effek ti vi sert 
med ny innovasjon. Badetassen er en sensor i sjøen som 
leverer temperaturer fra badeplasser hele året. Dette 
gjøres mulig med kommuni  ka sjonsnettet «LoRaWAN», 
som kan samle informasjon fra ulike sensorer utplassert i 
hele kommunen. 

Nyvinningen Badetassen viser hvordan smarte løsninger 
kan forenkle  arbeidshverdagen til kommunens driftsan-
satte og gi tid til å prioritere andre oppgaver. Samtidig 
kan innbyggerne finne oppdaterte badetemperaturer 
hvert kvarter. Sommeren 2018 var badetermperaturer en 
av de mest besøkte nettsidene til Stavanger kommune. 

INNOVATIV STOLPELADING I BOLIGSONER
Elbil-eiere som bor i områder med soneparkering kan 
ved hjelp av teknologi utviklet hos Lyse lade elbilen i 
lykte stolpene i gaten. Målet har vært å skape nye smarte 
løsninger ved bruk av eksisterende infrastruktur, uten 
behov for større oppgradering eller nyetablering. 

I kjernen av det Lyse ønsker å levere, finner vi de smarte 
løsningene. De som vi ikke bare snakker om men som 
vi faktisk gjennomfører. De smarte løsningene som 

kommer innbyggerne og kommunene til gode. 

Konsernet har et uttalt mål om å forenkle kundenes 
hverdag, et mål som er med oss i alt vi gjør. Innenfor de 
ulike datterselskapene jobbes det med ulike tilnærminger 
av forenkling. I det smarte hjemmet har vi mange ulike 
eksempler på dette, det har vi også utenfor hjemmet, 
i miljøgater i byen og hos miljøbevisste næringsklynger. 
Her er noen eksempler på smarte løsninger fra Lyse. 

KUNDENE LADER BILEN MED ENERGI FRA SOLEN 
I sjiktet mellom solenergi, batteriteknologi og smart 
styring finnes det mange muligheter. En av disse har vi 
gjort nytte av hos Coop Jærhagen. Jærhagen ble det første 
næringsbygget i Norge som produserer strøm til kunde-
nes elbiler gjennom solceller og en egen batteribank. 
Teknologien har kommet så langt at det er fullt mulig å 
mellomlagre strømmen som produseres av solcellepa-
nelene i batterier, og et styringssystem sørger enkelt for 
optimal bruk av energien. Solcellestrømmen skal først og 
fremst dekke elbil-ladingen til kundene, men har batteri-
pakkene strøm til overs, sørger styringssystemet for at 
den brukes andre steder på kjøpesenteret. Er det strøm 
til overs kan denne brukes i den 5 500 kvadratmeter store 
butikken Coop Mega. 

TOTALLØSNINGER FOR SAMEIER OG BORETTSLAG
Også for borettslag kan kombinasjonen av sol, batteri og 
smart styringssystem gjøre livet lettere. I Solvang boretts-
lag ved Løkkeveien i Stavanger har 19 leiligheter vært 
piloter for EU-prosjektet Invade. Med tre solide batterier 
lagres strøm fra solcellepanel på taket, slik at beboerne 
kan lade elbilene sine med egenprodusert strøm. Over-
skuddsstrøm kan mates tilbake på strømnettet.

Lyse forenkler hverdagen
SMARTE LØSNINGER

Batteri

Måler
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R iktig kompetanse på kort og lang sikt er grunn - 
 leggende forutsetninger for å lykkes med de     
 stra  tegiske forretningsmålene i Lyse. Begrepet 

kompe tanse kommer fra juridisk latin competens som 
gjerne oversettes til «sammen prøve å oppnå».  

Det er treffende for den tilnærmingen Lyse har til 
 kompetanse. Vi arbeider målrettet for å sikre at vi samlet 
har kompetanse til å kunne løse dagens og morgen-
dagens arbeid på best mulig måte. Mari Rege er professor 
i sam fun nsøkonomi ved Universitetet i Stavanger. Hennes 
tilnærming til kompetanse er en viktig kilde til lærdom og 
inspirasjon i vårt kompetansearbeid. Mari Rege fremhever 
særlig betydning av «lærende tankesett», samt sosiale og 
emosjonelle kompetanser.  

Vi har et kontinuerlig arbeid med det vi kaller strategisk 
kompetansestyring. Med utgangspunkt i forretnings-
strategier kartlegges avvik mellom dagens kompetanse 
 og kompetansebehov, og det utarbeides tiltaksplaner. 
 Tiltaksplaner vil typisk være opplæring av ansatte, 
 anskaffelse av ny kompetanse og intern mobilitet.

Vi er i Lyse opptatt av at alle ansatte skal ha «livslang» 
læring for å sikre at vi til enhver tid har riktig kompetanse. 
Det er økt fokus på målrettet opplæring og utvikling 
tilpasset den enkelte ansatte på arbeids plassen. Det vil 
si at vi i større grad ønsker spisset opp læring, heller enn 
lange, generelle eksterne utdanningsløp. Vi har startet et 
arbeid med digitalt løft for alle ansatte, som skal sikre høy 
it-kompetanse. Det skal foretas en evaluering av ansattes 
behov for it-opplæring og det skal settes digitalt mål 
gjennom årlige medarbeider samtaler. 

Like viktig som å utvikle ansatte er å rekruttere nye ansatte 
som utfyller vårt samlede kompetansebehov. I enkelte  av 
våre selskaper har vi en alderssammensetning som gjør at 
det er ekstra aktuelt. For å tiltrekke oss ønsket  kom pe tanse 

må vi være en attraktiv arbeidsgiver, og dette får vi langt 
på vei bekreftet. Under samlinger for  nyansatte har vi som 
et fast punkt en runde rundt bordet for å få tilbakemeldin-
ger om hvorfor Lyse ble valgt som arbeidsgiver. Gjennom-
gående tilbake meldinger herfra er at valget er gjort på 
bakgrunn av vår forretningsvirksomhet innen fornybar 
energi og teknologi,  vårt mangfold, karrieremuligheter 
og vårt eierskap. Det er for veldig mange et verdivalg 
hvor miljø og verdiskapning som gir lokal velferdsproduk-
sjon har vært avgjørende. 

For å fortsette utviklingen som en attraktiv arbeidsgiver er 
arbeidet med «Employer branding» satt  høyt på dags-
orden. Dette innebærer å kommuniserer hva som gjør 
Lyse til en attraktiv arbeidsplass både til eksisterende og 
potensielle medarbeidere. Eksternt gjøres dette gjennom 
tett kontakt med lokale og nasjonale utdanningssteder, 
graduate-program og i rekrutteringsarbeidet. Den interne 
merkevarebyggingen blant ansatte er vel så viktig, med 
tiltak som skal gjøre ansatte fornøyde og stolte av å jobbe i 
Lyse. Fokus her er blant annet lederopplæring, karriereut-
vikling, talentprogram, kompetanseutvikling og miljøtiltak.

«Vi er i Lyse opptatt av at alle 
ansatte skal ha «livslang» 
læring og på denne måten 
også sikre at vi til enhver tid 
har rett kompetanse.»

Program for nyutdannede
Søkere fra hele landet konkurrerer om plass på Lyse sitt 
program for nyutdannede. Gjennom graduate- programmet 
får nøye utvalgte avgangsstudenter tilbud om utplassering 
i ulike deler av Lyse-konsernet. Her får de prøve seg med 
varierte oppgaver i løpet av en toårsperiode.
 
Da programmet startet opp i 2018 søkte nærmere 100 
kandidater med bakgrunn fra økonomi, jus, it og ingeniør-
fag. Programmet har søknadsfrist i november hvert år.

Sammen oppnår
vi resultater

KOMPETANSE
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–  som Validé, Innovation Dock og Creator Maker Space. 
Målet er å få økt innsikt om innovasjon og nye start-ups i 
regionen, samt å vise de mulighetene som ligger i Lyse og 
vår infrastruktur. Ambisjonen er kort og godt å være en 
medspiller for mer næringsutvikling i regionen.  

Et eksempel på samarbeid med aktører i regionen er 
aktiviteter knyttet til EUs rammeprogram for forskning 
og innovasjon, Horizon 2020. Lyse inngår som industriell 
partner i Stavangers del av Triangulum-prosjektet, et av 
de største prosjektene i EUs rammeprogram med vekt 
på smarte og bærekraftige løsninger i fremtidens byer 
i Europa. I prosjektet demonstrerer Lyse løsninger for 
energieffektivisering både i boliger og offentlige bygg.  
Lyse deltar også i det største norsk-ledede energiprosjek-

tet i Horisont 2020 kalt INVADE. Prosjektet konsentrerer 
seg om nye energiløsninger og tjenester i fremtidens 
energimarked, samt bruk av nye digitale forretnings-
modeller. 

Smartly har vært en viktig samarbeidspartner her. Lyse 
ved Innovasjonsavdelingen har vært aktiv i arbeidet som 
har ledet til at regionen i år fikk tildelt 45 millioner kroner 
i Enova sin konkurranse «Storskala demonstrasjon av 
fremtidens energisystem». Omfanget og bredden i Lyses 
nettverk på innovasjonssiden har gjort det mulig å ta del 
i stadig nye initiativer. Flere søknadsprosesser pågår for å 
bygge videre på erfaringene og nettverket opparbeidet 
i våre Horisont 2020 prosjekter.

Hovedtyngden av konsernets forskning, utvikling 
og innovasjon retter seg mot å øke kompetansen, 
utvikle egnede verktøy for effektiv drift og å søke 

nye forretningsmuligheter innenfor og på tvers av de 
enkelte selskapene og forretningsområdene.

Konsernet søker muligheter i skjæringspunktet mellom 
energi og telekommunikasjon, og innovasjon pågår på 
flere områder, både innen konsum av underholdning, 
konsepter innenfor lading, styring av energi og effekt samt 
innenfor smarte byer. Elektrifisering for et mindre miljø-
belastende samfunn og utnyttelse av eksisterende elnett 
er også eksempler på områder der engasjementet øker.  
 
EN SMART OG BÆREKRAFTIG REGION 
Datterselskapene i Lyse har ansvar for egen innovasjon 
innen egen kjernevirksomhet. Samtidig har vi etablert en 
innovasjonsavdeling i morselskapet. Denne avdelingen 
skal fange opp muligheter som ikke naturlig hører hjemme 
i datterselskapene. Her finnes det nemlig et mulighetsrom 
i samspillet mellom forretningsområder og digitali sering. 

Innovasjonsavdelingen deltar i prosjekter og initiativ som 
kan styrke vår regions langsiktige konkurransekraft. En 
smart og bærekraftig region er hovedtema og målset-
ningen er energi- og smartby tjenester som kan gi reell 
nytteverdi. Ambisjonen er å bidra til nye digitale tjenester 
og forretningsmodeller, samt ta i bruk mulighetene som 
ligger i tilgang til store datamengder, analyse, automatise-
ring og algoritmer. 

INNOVASJON I SELSKAPENE 
Lysebotn 2 er kanskje det viktigste innovasjonsprosjektet 
innen energi. Det fleksible kraftverket som ble ferdigstilt i 
september 2018, er bygget for å tilpasse seg endringene 
i kraftmarkedet. Det gir mulighet til å raskt produsere mer 
energi ved høy etterspørsel, for eksempel når vinden ikke 
blåser og solen ikke skinner. Lysebotn 2-anlegget er utstyrt 

med ny teknologi som er tilpasset leveranse av visse typer 
system- og balansetjenester som kan brukes inn i et stadig 
mer avansert energisystem.

I samarbeid med innovasjonsavdelingen gjennomfører 
Lyse Produksjon Faraday-prosjektet. Dette er et program 
som ved bruk av maskinlæring skal optimalisere vannkraft-
produksjonen i forhold til vær, marked og magasinfylling.  

Som partner og bidragsyter i Hydrocen (NTNU), et 
forskningssenter basert på støtte fra forskningsrådet – 
bidrar Lyse Produksjon med fagkompetanse i teknologiut-
vikling innen vannkraft, turbin og generatorer, marked og 
tjenester og miljødesign.  

Lyse Neo støtter eksterne foretak gjennom et biogasskon-
sortsium som utvikler småskala-biogass for landbruket. 
Datterselskapet har også levert nye løsninger, blant annet 
en fremtidsrettet og fleksibel vame- og kjøleløsning i 
Sandnes indre havn, hvor fjernvarme kombineres med 
frikjøling. 

Lyse Elnett deltar i flere pilotprosjekter for å teste ut og få 
erfaring med såkalt smart strømnett og hva det kan gi av 
nyttig informasjon og kunnskap. Et av de største demon-
strasjonsprosjektene i Norge for framtidens strømnett 
er i Stavanger og Sandnes. Totalt 30 nettstasjoner er 
utstyrt med nyeste teknologi for å gjøre strømnettet mer 
«intelligent».  

Lyse deltar også i prosjekter hvor kunstig intelligens 
brukes for at datasystem skal gjenkjenne feil på kompo-
nenter slik at det er mulig å hindre at strømbrudd skjer. 
Connected Drone-prosjektet kombinerer for eksempel 
denne type teknologi med bruk av droner.   
 
SAMARBEID MED REGIONEN 
Lyse samarbeider med en rekke regionale akseleratorer 

I Sandnes indre havn har Lyse levert en fremtidsrettet og 
fleksibel varme- og kjøleløsning. Fjernvarmen kommer 
fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus og kjølingen 
er kaldt vann hentet fra 120 meters dyp i Gandsfjorden.

Medspiller for nærings-
utvikling i regionen

INNOVASJON
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«Vi bidrar til at UiS er et 
internasjonalt forsknings-
universitet med vekt på 
nyskaping og innovasjon.»

K unnskap er en forutsetning for å møte framtiden  
 på best mulig måte. Universitetene er motoren i  
 den nye kunnskapsøkonomien. Vi støtter opp om 

Universitetet i Stavanger (UiS) sitt motto om å «utfordre 
det velkjente og utforske det ukjente». Universitetet er en 
viktig drivkraft i regionens kunnskapsutvikling. 

Vi bidrar til at UiS er et internasjonalt forskningsuniversitet 
med vekt på nyskaping og innovasjon. Derfor har Lyse 
siden starten vært en pådriver for å etablere universitet i 
regionen, også ved å gi 100 millioner til Universitetsfondet 
før etableringen.

Universitet er viktig for å gi oss den kunnskapen vi 
trenger. Mange av våre fagfolk er utdannet på UiS. 
Samtidig er universitetet viktig for at regionen tiltrekker 
seg gode studenter.

Vi er spesielt opptatt av å styrke den regionale kompetan-
sen innenfor digitalisering og informasjonsteknologi. Vi 
tror at digital kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren 
i årene som kommer. Derfor inngikk vi en programavtale 
med universitetet allerede i 2015 der tema er bærekraf-
tige og smarte løsninger. Avtalen går over åtte år og er 
i størrelses orden 30 millioner. Programmet skal utnytte 

Målet er at Lyses bidrag skal utløse ytterligere finansiering 
til universitetet.

Lyse og UiS samarbeider i et økende antall prosjekter 
til gjensidig nytte. Et av våre mål er å få etablert en SFI 
(Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) for «Smarte 
Byer» med programledelse i Stavanger. Gjennom 
prosjekter og støtteordninger bidrar Lyse til å del-
finansiere flere PhD og Professor II stillinger innenfor 
fokus områdene. Lyse arbeider også sammen med UiS 
for å realisere datalaboratorium, testfasiliteter og styrke 
student inkubatoren LevelUp.

mulig hetene dagens og morgendagens digitale kompe-
tanse gir for å forbedre måten vi arbeider og lever på. 

Målet er å bidra til kunnskap om bærekraftige energi-
løsninger, smarte byer, digitale tjenester og velferds-
løsninger. Finansieringen brukes til oppbygging av kom-
petanse, rekruttering og øke undervisningskapasiteten  
på disse områdene. Den skal også være med å gi start-
hjelp til nødvendig infrastruktur, datalaboratorium og test-
fasiliteter. Et annet viktig element er å være bidragsyter for 
finansiering og gi deltakelse i større relevante nasjonale 
og internasjonale forskningsprogram og støtteordninger. 

Utfordre det velkjente 
og utforske det ukjente

UTDANNINGSSAMARBEID
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Energi

Energi og klima henger uløselig sammen ved at de 
ulike energikildene har forskjellig klimautslipp og – 
avtrykk. Lyse er landets sjette største produsent av 

ren og fornybar vannkraft. Innen energiområdet vil Lyse 
videreføre en strategi der vi bygger en robust infrastruktur 
for både strøm, fjernvarme, fjernkjøling og biogass. Dette 
gir betydelig fleksibilitet og vil dreie energi bruken i enda 
mer klimavennlig retning.

LYSES SKAL UTNYTTE FLEKSIBILITETEN I VANNKRAFT-
PRODUKSJON TIL ØKT VERDISKAPNING
Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare 
energi  kilde. Lyse har i over 100 år drevet produksjon 
og overføring av kraft. Høye fjell og rikelig med nedbør 
gir gode forutsetninger for kraftproduksjon. Lyse har 11 
heleide vannkraftverk samt eierandeler i 13 vannkraft  verk, 
deriblant de store kraftverkene i Sira-Kvina (41,1 prosent) 
og Ulla-Førre verkene (18 prosent). I Lysefjorden ligger de 
tre største heleide kraftverkene; Lysebotn 2, Tjodan og 
Flørli. 

Årlig vannkraftproduksjon avhenger av nedbørsmengden. 
Lyses normalproduksjon er 5,9 TWh (milliarder kilowatt-
timer), tilsvarende ca. 5 prosent av samlet produksjon i 
Norge. I 2018 var produksjonen rekordhøy med 7,5 TWh. 
Målt i produksjonsvolum er Lyse den 6. største kraftprodu-
senten i Norge.

Lyses vannkraftanlegg er kjennetegnet av stor magasin-
kapasitet og høy installert effekt. Høy installert effekt 
gir mulighet til å produsere store mengder kraft på kort 
tid. Lyses vannkraftportefølje er blant de mest fleksible 
i landet. For å produsere hele normalproduksjonen på 
5,9 TWh, trenger Lyse bare å kjøre produksjonen i ca. 4,5 
måned av årets 12 måneder. Dette gir store muligheter  i 
et kraftsystem som fremover forventes å etterspørre mer 
fleksibel produksjon ettersom andelen uregulert kraft-
produksjon øker betydelig.

kunder, deriblant rådhuset i Sandnes, blir forsynt med 
klimanøytral fjernvarme. I påvente av at fjernvarmenettet 
utbygges har det vært lokal fjernvarmeproduksjon. Etter 
hvert som fjernevarmeinfrastrukturen utbygges, vil lokal 
varmeproduksjonen i midlertidige energisentraler bli 
erstattet med klimanøytral fjernvarme.

Fjernvarmenettet er 124 kilometer langt, og i tillegg er 
det bygget et fjernkjølenett på 35 kilometer.

All fjernvarme levert i Lyses fjernvarmeinfrastruktur tilknyttet 
forbrenningsanleggene er klimanøytral. I situasjoner hvor 
avfallsforbrenningen på Forus ikke dekker etterspørselen 
etter varme, brukes biogass eller elektrisitet som innsats-
faktor for å produsere nødvendig varmeeffekt. 

Kundene har som oftest behov for både varme og kjøling, 
og Lyse tilbyr derfor begge disse produktene i de områder 
som legges til rette for fjernvarme. 

porteføljen gir, har produksjonsvirksomheten igangsatt 
et langsiktig forbedringsprogram. Målet er å utvikle en 
kommersiell og handlingsorientert organisasjon tilpasset 
et fremtidig marked preget av større prisvariasjoner og 
kortere responstid. Driften av kraftverkene påvirkes også 
av dette arbeidet fordi nødvendig vedlikeholdsarbeid må 
optimaliseres slik at kraftanleggene er tilgjengelige når 
prisene er gode. I løpet av et år er det 8 760 timer. Lyse 
kan kjøre sin årsproduksjon på under 3 700 timer. Målet 
er å levere vår produksjonskapasitet i de timene markeds-
prisene er på sitt høyeste.

Sterk analytisk kompetanse, maskinlæring og robotisering 
er viktige elementer for å kunne håndtere kompleksitet og 
tilgjengelig informasjon i et stadig mer integrert kraft system.
  
FJERNVARME OG KJØLING UTNYTTER LOKALE 
RESSURSER
På Forus utnyttes regionens restavfall til varmeproduksjon. 
Dette sammen med Lyses fjernvarmevirksomhet utgjør 
en ressurseffektiv verdikjede hvor energien fra avfallsfor-
brenningen varmer opp vann som i all hovedsak distri-
bueres til næringsbygg og boligblokker. Totalt leverte 
Lyse i 2018 174 GWh fjernvarme. Av dette var 60 prosent 
produsert ved forbrenningsanleggene på Forus.

Lyse har en eierandel på i underkant av 50 prosent i for-
brenningsanleggene og IVAR har tilsvarende eierandel. 
Lyse kjøper all tilgjengelig varme fra forbrenningsvirksom-
heten på langsiktige kontrakter og har som oppgave å 
sørge for at en høyest mulig andel av varmeproduksjonen 
utnyttes. Samarbeidet med IVAR er avgjørende for å kunne 
nyttiggjøre seg lokale ressurser i en sirkulær verdikjede.
 
For å legge til rette for en økt utnyttelse av de lokale 
varme ressursene bygges det infrastruktur for distribusjon 
av fjernvarme til Sandnes og Stavanger. Første del av 
utbyggingen mot Sandes Indre Havn er ferdigstilt og nye 

FORRETNINGSOMRÅDE

5 900 GWh
ÅRLIG MIDDELPRODUKSJON VANNKRAFT

2 478 MNOK
UNDERLIGGENDE DRIFTSRESULTAT

ENERGI
5 327 MNOK omsetning

107 000 strømkunder
2 798 GWh levert strøm

554 GWh levert natur-/biogass
174 GWh levert fjernvarme

og kjøling

Tall fra 2018.

KRAFTPRODUKSJON I DE NORDISKE LANDENE 2018 
(TWh)

Vannkraft Norge Vannkraft Sverige

Vannkraft Finland Kjernekraft

139,2

Vindkraft Fossilt/bio

60,8

13,1

87,4

39,7

57,5 

Lokalisering av produksjonsporteføljen til Lyse knytter 
virksomheten nærmere kontinentet. I 2020 forventes en 
ny kabelforbindelse mellom Tonstad og Tyskland satt i 
drift. Året etter skal ifølge planen kabelen fra Kvildal til UK 
(United Kingdom – England/Skottland) satt i operasjon. 
Begge disse kablene knytter våre største produksjons-
anlegg nærmere Europa og vil ha betydning for fremtidig 
verdiskapning.

Lyses strategi er å levere kraft når denne er etterspurt og 
godt betalt i markedet. Vi ser derfor kontinuerlig etter 
 muligheter for å øke fleksibiliteten i produksjonsapparatet. 
For å kunne utnytte mulighetene den gode vannkraft-

2928

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2019



Frikjøling tar i bruk det kaldt vannet fra fjordene i regi-
onen. Kaldt vann pumpes opp til en energisentral på 
land for deretter å distribueres gjennom et kjølenett til 
næringslivskunder. Bruk av frikjøling i stedet for konven-
sjonell kjøling gjør at virksomheter slipper bruk av egne 
kjøleanlegg eller kjøletårn. Løsningen er langt mer energi-
effektiv enn tradisjonelle kjøleløsninger. 

Utbygging av infrastruktur for fjernvarme og kjøling er 
kapitalintensiv og en stor andel av kostnadene er faste. 
Kundene som skal konvertere fra eksisterende energi-
løsning til fjernvarme, krever en konkurransedyktig pris 
opp mot alternative energibærere. Fjernvarmevirksom-
heten er derfor eksponert for endringer i energipriser. 
I Lyses fjernvarmevirksomhet er kundekontraktene i 
hovedsak indeksert mot strømpris. I tillegg til prisut-
viklingen på energi, vil utbyggingstakten i regionen og 
derav frem tidige leveransevolumer være bestemmende 
for virksomhetens resultatutvikling. 

LYSES INFRASTRUKTUR ÅPNER FOR BRUK AV BIOGASS
Lyse la i 2004 en gassledning fra Kårstø i Nord-Rogaland til 
Risavika. Gass er en sikker og rimelig energikilde som gir 
effektiv energiutnyttelse til industri og jordbruk. Gassen 
distribueres i et finmasket gassnett fra Rennesøy i nord 
til Hå i sør. Totalt er det lagt ned over 600 kilometer med 
gassrør. 

Gassinfrastrukturen er ferdig utbygd. I 2018 leverte Lyse 
omlag 30 GWh biogass og 600 GWh naturgass til kunder 
i regionen. Det er et mål å øke andelen av biogass slik at 
naturgassvolumene reduseres. Lyse og IVAR samarbeider 
for å øke de lokale biogassvolumene. IVAR produserer 
biogass og Lyse kjøper all tilgjengelig biogass for lokal 
distribusjon.

Distribusjonsnettet for gass gjør at vår region har landets 
beste forutsetninger for å produsere biogass som kan 

distribueres lokalt via eksisterende infrastruktur. Husdyr-
gjødsel fra jordbruket utgjør det største potensialet for 
ny biogassproduksjon. IVAR produserer i dag biogass 
av avløpsslam og ved biogassanlegget på Grødaland. 
Biogassproduksjon er teknisk komplisert og når eksis-
terende produksjonskapasitet er utnyttet forventes en 
lokal biogassproduksjon i størrelsesorden 60-70 GWh. 
Sett fra Lyses ståsted er det ønskelig å øke den lokale 
biogassproduksjonen. Dette krever investeringer i ny 
produksjonskapasitet og kunder som villige til å betale 
noe ekstra for et fornybart produkt. 

Vel 200 GWh av distribuerte gassvolumer er avdamp-
ningsgass fra LNG- anlegget i Risavika. Uten gassnettet 
hadde denne gassen blitt faklet. Kombinasjonen av 
LNG-anlegg og distribusjonsnett gir samlet sett høy ut-
nyttelsesgrad og reduserte klimautslipp. Lyses resterende 
eierandel i LNG-virksomheten med base i Risavika, ble 
høsten 2018 solgt til Gasum OY som nå eier 100 prosent 
av virksomheten. Det er den finske stat om eier Gasum OY. 

ENERGISALG OG ANDRE ENERGINÆRE PRODUKTER 
OG TJENESTER
Lyse leverer kraft til over 100 000 privatkunder og nær 
7 000 bedrifter i vår region. Virksomheten drives atskilt 
fra selve kraftproduksjonen, og all kraft som selges til 
kundene kjøpes direkte i markedet. 

Resultatet i virksomheten framkommer som forskjellen 
mellom henholdsvis salgsprisen til de ulike kundegruppene 
og innkjøpsprisen i kraftmarkedet. Virksomheten legger 
vekt på at kundene skal oppleve selskapets produkter 
som trygge og prismessig konkurransedyktige over tid. 

Framover vil Lyse øke tilbudet av gode og nyttige energi-
relaterte produkter. Ambisjonen er at konkurransedyktige 
strømpriser i kombinasjon med nyttige tilleggsprodukter 
skal bidra til at Lyse framstår som en kundevennlig, ny-

tenkende og trygg og leverandør i et marked preget av 
stadig hardere konkurranse.

I 2018 ble det levert anlegg for lokal sol-produksjon og 
energistyring både til boligsameier og bedrifter i regi-
onen. Disse produktene inkluderer solanlegg for lokal 
kraftproduksjon, opplegg for smart lading av elbiler, 
 batteripakker for lagring av egenproduksjon og program-
vare for optimalisering av lokal energiproduksjon.

Virksomheten er preget av hard konkurranse og små 
marginer. Innføring av ny Elhub forventes å medføre at 
nye aktører fra andre bransjer etablerer seg i markedet 
for strømsalg. Konkurransen i markedet for strømsalg 
forsterkes ytterligere. For å opprettholde tilfredsstillende 
lønnsomhet må Lyse effektivisere og digitalisere dagens 
verdikjede samtidig som nye produkter og tjenester 
lanseres for å styrke tilbudet til kundene. For eksempel   har 
Lyse bygd ut hurtigladestasjoner for transportsektoren,  og 
det er nå 30 ladepunkter i drift i regionen.

NORGES 6. STØRSTE VANNKRAFTPRODUSENT
Lyse er blant landets største produsenter av vannkraft. 
Hvor mye vannkraft som produseres avhenger av 
ned børsmengden. Normalproduksjonen er om lag 
5 900 GWh som tilsvarer det årlige forbruket til omtrent 
295 000 husholdninger. 

Hvorfor svinger strømprisen?
Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft. Det 
betyr at været har stor betydning for strømprisen. Heldigvis 
har vi mye regn på Vestlandet og normalt får vi derfor rikelig 
tilgang på ren og rimelig strøm. Men hva skjer når regnet og 
snøsmeltingen svikter?
 
Tørre perioder og lite nedbør gir mindre vann i maga sinene. 
Dette kan bidra til utsikter om høyere strømpriser i perioder 
hvor forbruket går opp, for eksempel på  vin teren. I tillegg 
påvirkes strømprisen av markedet for kull og gass. Når CO2- 
avgift for fossil kraftproduksjon øker, stiger også strøm prisene 
i det europeiske kraft markedet som Norge er tilknyttet.

Norge har likevel de laveste strømprisene i Europa når vi 
ser tilbake på de siste 20 årene, og denne fordelen vil våre 
kunder beholde. Gjennomsnittsprisen på den nordiske 
kraftbørsen var 35,2 øre i perioden 2000–2018. Til sammen-
likning lå prisene i Storbritannia nærmere 50 prosent 
høyere, og prisene i Italia over 80 prosent høyere enn de 
norske. Det viser tall fra Kinect Energy Group.
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NorthConnect er en 665 kilometer lang kraftforbin-
delse som skal frakte ren, fornybar vannkraft fra 
Eidfjord i Hardanger til Peterhead i Skottland – og 

fornybar vindkraft tilbake til Norge. Det gjør at vi i framtiden 
vil få et kraftsystem der billig sol og vindenergi står for mye 
mer av det daglige kraftforbruket. NorthConnect er eid av 
fire offentlige kraftselskap: Lyse, Agder Energi, E-CO og 
Vattenfall. NorthConnect har for tiden sine konsesjonssøk-
nader inne til behandling. Det forventes et vedtak i løpet 
av 2019, og dersom konsesjon blir gitt, planlegges det at 
forbindelsen kan settes i drift i 2023/2024.

Uten handelsmuligheter med utlandet ville strømprisen 
variert mye mer, og vært vesentlig høyere på vinteren når 
forbruket er høyest. Analyser utført av Norges vassdrags- 
og energidirektorat i 2018 viste at strømprisen kunne 
vært 2–3 ganger høyere på vinteren selv med normale 
nedbørsmengder dersom vi ikke hadde vært koblet til det 
europeiske kraftmarkedet.

OFFENTLIG EIERSKAP
Lyse eier 22,5 prosent av kabelprosjektet NorthConnect. 
Lyses deltakelse i kabelprosjektet er dels begrunnet i 
at Norden fremover vil få et betydelig kraftoverskudd. 
Det bygges ut mye vindkraftproduksjon og en stadig 
større andel av kraftproduksjonen blir derved uregulert. 
NorthConnect muliggjør eksport av fornybar kraft fra 
Norden til UK. Det britiske kraftsystemet vil da også kunne 
nyttiggjøre den fleksibiliteten norsk vannkraft kan tilby. 
I perioder med lite nordisk kraftproduk sjon vil vi på norsk 
side kunne importere kraft og ha en sikrere forsynings-
situasjon.

NorthConnect kan redusere klimagassutslippene med to 
millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra omtrent én 
million personbiler. Følg prosjektet på northconnect.no.

Gjør fornybar-
samfunnet mulig

NORTHCONNECT

NORTHCONNECT
Lenge: 665 km

Kapasitet: 1 400 MW
Driftsstart planlagt: 2023/24

Investering: Ca. 17 mrd. kr
Eiere: Lyse, Agder Energi,

E-CO og Vattenfall.

Eidfjord, 
Hardanger

Peterhead,
 Skottland
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tillegg til 52 transformatorstasjoner. Den sterke veksten i 
regionen medfører behov for å forsterke det overordnede 
strømnettet. Det er de siste årene satt inn ny transforma-
torkapasitet i flere stasjoner. Det kan også være nødven-
dig med nye transformatorstasjoner i nye utbyggings-
områder eller i områder med sterk fortetning. For å øke 
overføringskapasiteten i eksisterende forbindelser, er det 
også nødvendig med en overgang fra 50 kV til 132 kV. 
Arbeidet med denne oppgraderingen er startet.

Det vil bli en vesentlig økning i investeringer knyttet til for-
sterkninger og nyanlegg i overordnet strømnett fremover, 
der man vil ligge på omtrent 400 millioner kroner årlig. 
Dette investeringsnivået vil holde seg noen år framover 
som følge av fornying av gamle anlegg, tilknytning av nye 
produksjonsanlegg for vann og vind, forsyning av nye 
tunnelanlegg og kapasitetsøkning ved overgang fra 50 
kV til 132 kV.

DISTRIBUSJONSNETT 
Distribusjonsnettet – lokalveiene – omfatter linjer og 
kabler på spenningsnivåene fra 230 V til 22 kV samt 
nettstasjoner som transformerer fra høyspent til lavspent. 
Veksten i området medfører et høyt investeringsbehov. 
Årlig investeres det omkring 200 millioner kroner i 
distribusjonsnettet. 

En del av linjenettet i de østre områdene av Sandnes og 
i deler av Ryfylke er gammelt, og vil de nærmeste årene 
kreve fornying. Det er også for mye avbrudd for kundene 
i en del av disse områdene og det arbeides med tiltak for 
å redusere avbruddstiden.

Lyse Elnett har over mange år hatt en av landets laveste 
nettleier. Det er ønskelig å holde nettleien lav, men det 
vil være krevende med høyere investeringsnivå. Effekti-
vitets-målinger som NVE (Norges vassdrags- og energi-
direktorat) utfører, viser forøvrig at Lyse er blant landets 

Strømnettet er en samfunnskritisk infrastruktur hvor 
det stilles svært høye krav til leveringssikkerhet. 
Hovedprinsippet er at energi-leveransene skal 

kunne opprettholdes selv om det oppstår feil på en hoved-
linje eller kabel. Ved avbrudd i leveransen til kundene, må 
Lyse kompensere kundene økonomisk for den ikke leverte 
energien. Det stilles derfor krav til gode nettutviklingspla-
ner for å takle veksten i regionen samtidig som Lyse må ha 
en beredskapsorga nisasjon som kan takle feil hele døgnet. 

Strømnettet i Norge har tre nivåer; transmisjonsnett, 
overordnet distribusjonsnett og distribusjonsnett. 

TRANSMISJONSNETT 
Statnett har systemansvar for transmisjonsnettet – mot-
orveiene i systemet. Hovedforsyningen til området vårt 
skjer via 300 kV hovedlinjer fra Tonstad og Åna Sira inn til 
området og nordover via Forus og inn til Stavanger. Det 
foretas nedtransformering til lavere spenningsnivåer i flere 
transformatorstasjoner i vår region. 

Den sterke veksten i området har medført behov for 
økning av kapasiteten inn til området for å opprettholde 
tilfredsstillende leveringssikkerhet. Statnett har søkt 
konsesjon for en ny 420 kV hovedlinje fra Lysebotn til en 
ny stasjon, Fagrafjell, ved Kalberg i Time kommune. 

Linje og stasjon planlegges ferdig i 2023, men svarer 
bare delvis på kapasitetsbehovet til Nord-Jæren. Statnett 
er derfor i gang med å planlegge ytterligere forsterkning 
nord for Sandnes. Lyse Elnett har interesse av at denne 
forsterkningen blir koordinert med overordnet distribu-
sjonsnett i det samme området.

OVERORDNET DISTRIBUSJONSNETT 
Lyse Elnett er anvarlig for overordnet distribusjonsnett – 
riksveiene – i Sør-Rogaland. Overordnet distribusjonsnett 
omfatter alle linjer og kabler med spenning 132 og 50 kV i 

Elnett
FORRETNINGSOMRÅDE

mest effektive i sin størrelse. Oversikter utarbeidet av 
NVE viser at avkastning på nett kapitalen er blant de aller 
høyeste i landet målt over en fem-årsperiode. 

Lyse har svært høy oppetid på nettet. I 2018 var de totale 
leveransetapene på grunn av feil i overføringsnettet 65 
MWh av totalforbruket på 5811 GWh, noe som gir en 
oppe tid på 99,999 prosent. Mye av årsaken er at distribu-
sjonsnettet i hovedsak i en lengre periode er bygget som 
kabel i bakken. 

SMART STRØM
Myndighetene har besluttet at alle boliger, hytter og 
 næringsbygg skal ha digitale strømmålere som  regi   strerer 
forbruket på timesbasis og sender dette auto matisk inn til 
en avregningssentral. Målet er et mer effektivt energi -
marked og at kundene skal bli mer bevisst sitt forbruk og 
legge deler av forbruket til tider på døgnet med lavere 
pris.

Lyse Elnett har skiftet ut 140 000 målere, og leverer nå 
data til avregningssentralen som Statnett drifter. For 
nettselskapet gir dette en mulighet til å få lavere belast-
ningstopper og dermed redusere investeringene i nettet. 
Samtidig muliggjør det avregning av kunder som leverer 
strøm inn på nettet, for eksempel fra gårdsvindmøller, 
sol strømanlegg og elbil. De innsamlede belastnings-
dataene fra kundene vil også kunne gi nettselskapet bedre 
informasjon i feilsituasjoner og kan redusere avbruddstiden 
for kundene. 

Lyse Elnett har med støtte fra Enova igangsatt et større 
prosjekt i sentrum av Stavanger for å teste ut nytteverdien 
som de innsamlede belastningsdata kan gi i samspill med 
ny styringsteknologi både hos nettselskap og kunde. Lyse 
Elnett har, sammen med Smartly, Avinor, Stavangerregi-
onen Havn og Forus Næringspark, fått støtte fra Enova 
på 40 millioner kroner for å kunne vurdere samkjøring av 

effekt- og energi behovene til disse aktørene i et storskala 
demonstrasjonsprosjekt. Prosjektet skal vise hvordan 
behov for strøm til fly, busser og skip kan styres og forde-
les for å unngå store investeringer i strømnettet.

KOORDINERT UTBYGGING – GRØNNERE  INFRA-
STRUKTUR 
For å sikre en koordinert utbygging av all infrastruktur i 
konsernet, har Lyse Elnett fått ansvar for bygging av all 
infrastruktur i bakken. Dette sikrer en effektiv og koordi-
nert utbygging av all infrastruktur i konsernet.

Lyse Elnett planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 
strømnettet og har ca 350 ansatte. I tillegg forvalter og 
drifter selskapet veilys for eierkommunene. Lyse Elnett 
er eier av både regional- og distribusjonnettet. Selska-
pet drifter og vedlikeholder anlegg fra lavspenning 
(230/400V) og opp til og med 132 kV. Elnettet består av 
52 transformator stasjoner, 3783 nettstasjoner og 14292 
km linjer og kabler.

14 292 KM
STRØMNETT

199 MNOK
UNDERLIGGENDE DRIFTSRESULTAT

ELNETT
1 415 MNOK omsetning

655 MNOK investeringer 
5 931 GWh overført strøm

99,99 prosent oppetid strøm
146 000 nettkunder  

Tall fra 2018.    
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Bryne

Håland

HolenTjøtta

Hatteland

Kleppemarka

Kalberg

Varhaug

SANDNES

Ålgård

Vikeså

Sola

STAVANGER

Randaberg

Jørpeland

Judaberg

Ombo

Finnøy

Tau

Rennesøy

Ny Hjelmeland

Lysefjorden

Oanes

Frafjord

Årdal Trafostasjon

Frafjordheiene

Dirdal

Mosterøy

Hegelstad

Fossmork

Byrkjedal

Oltedal

Hommersåk

Hjelmeland
trafostasjon

Veland 
trafostasjon

Opstad transformatorstasjon

Bjerkreim 
transformatorstasjon

1

6

Gilja

Seldalsheia

3

Randaberg
transformatorstasjon

Harestad

Stølaheia

Nordbø
transformatorstasjon

2

4
Fagrafjell
transformatorstasjon

 Vagle/Stokkeland 

5

Prosjekter som per første halvår 2019 er sendt til NVE og 
som vil settes i gang før 2025:

Ny 132 kV-linje mellom Veland og Hjelmeland 
transformatorstasjoner, samt ny Hjelmeland trans-
formatorstasjon. 

Ny 132 kV-linje mellom Stølaheia transformator-
stasjon (Stavanger), Harestad og Nordbø trans-
formatorstasjon på Rennesøy, samt ny transfor-
matorstasjon på Harestad. 

Ny 132 kV-linje mellom Gilja og Seldalsheia for å 
knytte Gilja vindkraftverk til strømnettet. 

Ny 132 kV-linje mellom Fagrafjell og Stokkeland 
transformatorstasjoner, samt utvidelse av Vagle 
transfor matorstasjon. 

Ny 132 kV-linje mellom Opstad og Håland og ny 
transformatorstasjon på Håland, og ny 132 kV-linje 
mellom Håland og Fagrafjell via Tjøtta og Hatteland.

Ny 132 kV-linje mellom Bjerkreim og Opstad, samt 
ny transformatorstasjon på Opstad.

Sør-Rogaland har hatt en stor vekst i befolkning og 
næringsliv siden overordnet strømnett ble bygget 
på 1950-, 60-, 70- og 80-tallet. I tillegg kommer 

det grønne skiftet og tanken om et fullelektrisk samfunn. 
Det gjør at det er behov for å fornye strømnettet slik at vi 
fortsatt har god og stabil strømforsyning og har kapasitet 
til fortsatt vekst. 

I 1980 var strømforbruket i regionen vår rundt 700 MW. I 
2018 var det nær doblet og et middels scenario tilsier at 
behovet vil øke til 2500 MW i 2060. For å få nok kapasitet 
er planen at spenningsnivået for overordnet strømnett 
økes fra 50 til 132 kV, og det innebærer bygging av nye 
kraftlinjer og nye transformatorstasjoner. Utbyggingen er 
estimert til 7–10 milliarder kroner og vil pågå over 10–20 år. 

I april 2019 foretok Hå-ordfører Jonas Skrettingland det 
første spadestikket for Opstad transformatorstasjon og 
tilhørende kraftlinje til Bjerkreim. Også her bygges ny 
transformator. Spadestikket markerte starten på første del 
av prosjektet som skal sikre Jærens strømforsyning i årene 
framover. Det overordnede strømnett i dette området skal 
oppgraderes for opptil 1,4 milliarder kroner. Kontrakt for 
grunnarbeid, bygg og uteområdet for Opstad transfor-
matorstasjon er tildelt Jærentreprenør.

Lyse bidrar til det grønne skiftet. Sammen med kommu-
nene har vi felles mål om å legge til rette for et moderne, 
miljøvennlig og fullelektrisk samfunn. Lyse er opptatt av å 
ha en god dialog med grunneiere og naboer, samt andre 
interessenter, og er åpen for innspill slik at plassering av 
traséer og stasjoner gir minst mulig ulemper. Det arran-
geres åpne informasjonsmøter og åpne kontordager for 
å informere berørte og få innspill fra dem. 

På nettsiden til Lyse Elnett publiseres det informasjon om 
alle pågående prosjekter, og her finnes det både doku-
menter, presentasjoner og kart.

Behov for storstilt
oppgradering

Eksisterende transformatorstasjon

Ny transformatorstasjon

Eksisterende kraftlinje

Ny kraftlinje
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Kartet viser en grov skisse 
av prosjekter som er meldt 
inn til Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE), 
og som er planlagt før eller 
like etter 2025. Det kan 
skje endringer underveis.
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Lyses forretningsområde for tele og teknologi er 
samlebetegnelsen for den delen av Lysekonsernets 
virksomhet som er knyttet til digital infrastruktur og 

digitale tjenester. Virksomheten bygger fibernett selv, 
leverer høyhastighets internett og digitale tjenester til 
egne kunder, og leverer IT-løsninger, tjenester og slutt-
kundeprodukter til andre selskaper som bygger fibernett. 

Forretningsområde tele og teknologi består omsetnings-
messig av salgsinntekter fra private husholdninger og 
bedrifter i hele Norge og i deler av Danmark. Siden starten 
i 2002 har omsetningen langsomt vokst til å bli like stor 
som for energiområdet. 

FORTSETTE VEKSTEN
Innen telekom vil konsernet i årene framover fortsette 
veksten, både som utbygger av infrastruktur og som til -
byder av teknologi- og innholdstjenester gjennom  Lyses 
heleide datterselskap Altibox.

Fiber har etablert seg som markedets ledende teknologi 
for bredbåndstjenester, samtidig som Lyse og de andre 
partnerne i Altibox-partnerskapet har oppnådd et nivå på 
kundemassen – noe som er et godt utgangspunkt for å 
videreutvikle posisjonen som en viktig utfordrer i bred-
båndsmarkedet.

Altibox-partnerskapet ble etablert i 2003 ved at andre 
kommuner og energiselskaper fattet interesse for Lyses 
utbyggingsmodell som innebærer at utbyggingen av 
infrastruktur skjer lokalt med lokale merkenavn, mens 
kjøp av teknologi og innhold skjer hos Altibox. I «Altibox- 
familien» er det nå 35 partnere i Norge og Danmark. Ved 
inngangen til 2019 var det 536 000 aktive Altibox-kunder 
– det vil si at om lag 1,5 millioner mennesker benytter seg 
av Altibox-tjenester.

Det vesentligste av Lyses investeringer innen tele-området 
er fiberinfrastruktur. Men nøkkelen til lønnsom utbygging 
av teleinfrastruktur, er å ha betalende kunder i nettet fra 
etableringsøyeblikket. 

Vår kommersielle modell har helt siden starten vært 
basert på at Lyse kun bygger ut områder der det er kom-
mersiell interesse for fibernett. Utbyggingen skjer etter 
rent kommersielle prinsipper – men ikke desto mindre 
har fiberselskapene i familien vært aktive pådrivere for å 
få til utbygging også i områder som kan være krevende 
kommersielt. 

Et eksempel på dette er konsernets rolle innen såkalt 
bygdefiber der ulike finansieringskilder og gravemodeller 
mobiliseres. Hele 23 prosent av alle ny-tilknytninger i 
2018 var i områder som ikke går under betegnelsen tett-
bygd strøk. Bygdefiber-konseptet ble i sin tid startet av 
Altibox-partneren NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) 
i Trøndelag, og har nå blitt en utbredt modell i Norge for 
utbygging også utenfor de store byene. 

FIBERNETT – FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR FOR 
KOMMUNIKASJON
Lyse har gjennom sine hel- og deleide fiberselskaper 
etablert seg i rollen som utfordreren til Telenor i privat-
markedet i Norge. 

Det største av disse selskapene er Viken Fiber AS, som 
Lyse eier sammen med Glitre konsernet i Drammen. 
Selskapet som har sitt hovedkontor i Drammen, står 
for  utbygging i store områder på Østlandet og har 
mer enn 170 000 kunder.  Andre store fiberselskaper i 
Altibox--partnerskapet er heleleide Lyse Fiber AS, som 
bygger fibernett i Rogaland med over 80 000 kunder, 
heleide Signal Bredbånd i Bodø, Bergen Fiber som 
eies sammen med BKK, og Istad Fiber i Molde som eies 
sammen med energikonsernet Istad. Gjennom disse 

Altibox tilrettelegger neste generasjons nettinfrastruktur 
som vil muliggjøre høyere automatisering av verdi-
kjedene, styrke evnen til å endre tjenester i nettet og 
rasjonalisere driften i det som allerede er Norges mest 
stabile IP-nett. 

DIGITALE TJENESTER: INNHOLDSSELSKAPET ALTIBOX 
Lyse leverer tjenester i privat- og bedriftsmarkedet under 
merkevaren Altibox. I privatmarkedet og til små og 
mellom store bedrifter leverer Lyse tjenestene digital-tv, 
superraskt internett, telefoni og filmleie/filmkjøp. Altibox 
er Norges nest største leverandør av bredbånd – uavhengig 
av teknologi – til privat-markedet, med en markedsandel 
på ca 23 prosent ved utgangen av første halvår 2018. Det 
viser NKOMs rapport «Det norske ekommarkedet». 

Altibox har i markedet lagt vekt på å ligge i forkant og 
møte kundenes behov. Da Lyse startet televirksomheten 
i 2002 var det banebrytende å levere tv, internett og 
telefoni over en og samme kabel – og videoleie fra 
tv-skjermen med et tastetrykk ble mottatt med begeist-

eierpostene har Lyse en sterk eierposisjon i de regionene 
som vokser mest i Norge. I tillegg til hel- og deleide fiber- 
selskaper, har Lyse siden 2003 etablert et partnerkonsept 
som knytter sammen utbyggere av fiberinfrastruktur. 
Partnerkonseptet, som i bransjen gjerne omtales som 
Altibox-partnerskapet, innebærer at lokale selskaper 
(kraftselskaper og kommuner) selger i sitt hjemmemarked 
og bygger fibernettet der, mens Altibox leverer tjenestene.

Haugaland Kraft, BKK, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 
Holding AS (NTE) som bygger i og nord for Trondheim, 
har lenge vært sentrale partnere. I 2018 signerte Altibox 
langsiktig partneravtale med Eidsiva Bredbånd. En ny 
 Altibox-partner er Nordvest Fiber AS som starter utbyg-
ging i Møre-regionen i 2019 og som Lyse eier sammen 
med NTE. 

NASJONALE FIBER-RINGER
Altibox leverer internett og digitale tjenester i hele vårt 
langstrakte land, i bygd og by. For å sikre stabile leve-
ranser til kunder i hele lander har Altibox etablert et eget 
fiberstamnett. Dette kjernenettet av kraftige fibertaseer 
utgjør ringer mellom sentrale punkter i det nasjonale 
nettet, og sikrer at alle byer har minst to hovedføringer til 
seg for digitale tjenester. Disse ringene knytter sammen 
Norges største byer i en driftssikker nettstruktur og med 
nærmest ubegrenset båndbredde. Dette innebærer at 
Norge har et alternativt landsdekkende høyhastighetsnett 
i tillegg til  Telenors nett. For Altibox-kundene betyr det at 
vi fortsatt kan garantere superraskt internett – uavhengig 
av økningen i båndbreddebehov hos husholdninger og 
bedrifter.  

Lyse er også engasjert i planlegging av ny kabel fra 
Rennesøy til Newcastle i selskapet No-UK.com som er et 
investeringsfellesskap med Smedvig, BKK, Haugaland 
Kraft, Hatteland og Ryfylke IKS. 

Tele & teknologi
FORRETNINGSOMRÅDE

37 855 KM
UTBYGD FIBERNETT

510 MNOK
UNDERLIGGENDE DRIFTSRESULTAT

TELE OG TEKNOLOGI
3 502 MNOK omsetning

1 171 MNOK investeringer
536 000 fiberkunder

306 000 på egen fiber

Tall fra 2018.
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ring. Siden starten har vi videreutviklet kundeopplevelsen 
sammen med brukerne, og har i ni år ligget helt øverst på 
den uavhengige kundetilfredshetshetsmålingen som EPSI 
utfører årlig av bredbånd-leverandører.

Lyses televirksomhet tester også, blant annet sammen 
med Lyses eierkommuner, en rekke trådløse teknologier 
for å kunne koble enda flere kunder til Altibox-tjenester. 
Blant annet testes høyhastighets radioløsninger til kunder 
i samarbeid med Nokia. I Rogaland gjennomføres den 
første semi-kommersielle piloten i verden på denne typen 
løsninger. I tillegg har vi benyttet fiberinfrastrukturen til å 
gi eiere og partnere tilgang til både offentliger wifi-løsnin-
ger og til sensornettverk for industri- og smartby tjenester. 

«ET HJEM UTEN FIBER ER KUN ET HUS» 
Regjeringen har fokus på ekompolitikk, og har opprettet 
egen statsrådspost for dette området i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Alle saker relatert til 
tele og kontrollerende fagorganer er lagt inn under 
digitaliserings ministeren som for tiden er Nikolai Astrup.  

Regjeringen har også utarbeidet en Digital 21 rapport 
for raskere digitalisering av næringslivet, en rapport der 

bransjen inklusiv Lyse har deltatt i utformingen. Målet 
for Digital Agenda står ved lag; Innen år 2020 skal 90 
prosent av husstandene ha tilbud om kapasitet på minst 
100 Mbit/s bredbånd basert på kommersiell utbygging i 
markedet. 

Det er fortsatt fokus på at det skal være både lønnsomt 
og enkelt å bygge bredbåndsnett. Myndighetene har 
kommet bredbåndsbransjen i møte og laget en forskrift 
for framføring av bredbåndskabel langs kommunal og 
 fylkeskommunal vei. Det er et reelt håp om at like regler 
over hele landet vil gjøre gravearbeidet mer kostnads-
effektivt og forutsigbart.

Lyse vil i tråd med strategien for 2020 fortsette invester-
ingene i fiber. Tilliten til fiber generelt er betydelig styrket 
både globalt og nasjonalt, og fiber er av alle telekom- 
utbyggere anerkjent som framtidens teknologi. 

Hovedingrediensene for sterk utvikling videre er fortsatt 
god vekst i antall kunder, gode digitale tjenester, automa-
tisering av prosesser og aktiv bruk av digitale kanaler med 
direkte forbrukerkontakt.

Norske tv-kunder er på konstant jakt etter det beste 
innholdet. De ønsker friheten til å velge det på 
kryss og tvers av kanaler, sendeskjemaer, arkiver 

og strømmetjenester. Dette var også utgangs punktet da 
Altibox utviklet sin nye tv-opplevelse. 

Nye Altibox TV lar kundene se «vanlig tv», filmer, serier, 
opptak og strømmetjenester – og lytte til radio – ved hjelp 
av en og samme fjernkontroll. Men opplevelsen er ikke 
låst til den store skjermen. Den lar også kundene bruke de 
små skjermene på akkurat det tidspunktet og det stedet 
de ønsker. Bransjemediet Tek.no omtalte Altibox som 
«Norges beste» og ga klar anbefaling med poengsummen 
9,5 av 10.

Interessen fra Altibox-kunder over hele landet har vært 
langt større enn forventet. Siden lanseringen sommeren 
2017 har 230.000 norske hjem tatt i bruk nye Altibox TV, 
og antallet vokser hver dag. 

Nye Altibox TV Dette også selskapets hittil største produktinvestering. 
Under panseret finnes muskler nok til å by på programar-
kiv, 500 timer med opptak, støtte for bildestandarden 4K 
UHD og integrerte apper som ABC Studios, Disney, HBO 
Nordic og NRK. Søkemotoren lar kundene finne frem til 
ønsket innhold på kryss og tvers av tv-kanaler, strømme-
tjenester, arkiver og tusenvis av film- og serietitler. 

Kundenes opptak lagres trygt i skyen, og kan også lastes 
ned på små skjermer via den nye Altibox-appen. Det 
betyr at kundene kan ta med seg opptakene sine og 
filmene de har kjøpt hvor de vil i verden. Dette er klart 
for mesteparten av innholdet, og det jobbes løpende 
med nye innholdsavtaler og lokal lovgivning for å sikre at 
Altibox-kundene får funksjonaliteten de etterspør.

Tv-kundene til Altibox kan i stor grad sette sammen sitt 
eget underholdningstilbud blant sportskanaler, inter-
nasjonale nyhetskanaler, barnekanaler, filmkanaler og 
strømmetjenester. Ved hjelp av et enkelt poengsystem kan 
tv-kundene bytte ut kanaler med andre kanaler etter eget 
ønske. 

Ved å gjøre store mengder innhold tilgjengelig når som 
helst og hvor som helst blåser Altibox nytt liv i program-
mene som tradisjonelt har fulgt et fast sendeskjema. Den 
store tv-skjermen lever altså i aller beste velgående.

Bodø

Mo i Rana

Tromsø

Hammerfest

Mosjøen

Steinkjer

Trondheim

Lillehammer

Fredrikstad

Drammen
Oslo

Lyse er en av Norges viktigste 
bidragsytere til utviklingen av digital 
infrastruktur. Et eget fiberstamnett 
sikrer at alle byer har minst to hoved-
føringer for digitale tjenester.

Altibox-partnerskapet utgjør 35 
partnere i Norge og Danmark. 
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KUNDESERVICE 24/7
Kundesenteret til Lyse er tilgjengelige 24 timer i døgnet    
7 dager i uken, på telefon, e-post, chat og i sosiale 
medier. Facebook har blitt det mest populære stedet for 
kunden å ta kontakt ved behov for bestilling, spørsmål 
og feil melding. Kundetilfredshet måles kontinuerlig og 
brukes aktivt for å forbedre kundebehandlingen.  

Det gjøres også årlige målinger av kundetilfredshet i 
samarbeid med EPSI. Disse viser hvor tilfreds våre kunder 
er sammenlignet med andre aktører. Dette gjøres på alle 
produkter og tjenester som Lyse/Altibox har i markedet, 
og inndeles etter bransje.  

DIGITALE KUNDEFLATER
Det er en naturlig dreining mot at våre kunder ønsker å 

Det skal være enkelt å være kunde i Lyse. Selv om 
utvalget av tjenester er mangfoldig, jobber vi 
kontinuerlig med å gjøre det ukomplisert å være 

kunde hos oss. Kundene i Sør-Rogaland er også indirekte 
våre eiere, gjennom kommunenes eierskap, og vi streber 
derfor etter å levere tjenester som er i henhold til deres 
ønsker og behov.  

Et sentralt konsernmål er at Lyse skal jobbe for et godt 
omdømme med sterke merkevarer og utvikle en kun-
desentrisk organisasjon. Konsernet gjennomgår både 
arbeidsrutiner og kommunikasjonsflater, i tillegg til aktiv 
påvirkning på kulturen i hele konsernet. Dette gjøres 
systematisk gjennom måling og oppfølging på alle nivå 
og i alle selskaper, og særlig i selskapet som har ansvar for 
kundebehandling.

Vi gjør kundens 
hverdag enklere

OMDØMME OG KUNDETILFREDSHET
Vi er opptatt av å bygge tillit hos kundene ved å levere 
gode produkter og tjenester, utmerket kundeservice og 
konkurransedyktige priser. Et godt omdømme er noe 
en gjør seg fortjent til. Selv om synlighet ved hjelp av 
markedsføring og kampanjer kan bidra positivt, handler 
omdømme om hva man gjør og hvordan man framstår 
over tid. 

Våre tjenester og produkter skal ha god kvalitet. Dette 
gjelder både regularitet på elnettet, fjernvarme, kjøling, 
gass og fiber. Lyse har brudd i leveransene som bare 
utgjør promiller av de samlede leveransene. Dette ligger 
under landsgjennomsnittet. Fibernettet har i praksis en 
oppetid som er hundre prosent. Å sammenligne med 
andre aktører er vanskelig i og med at Lyse og Altibox’ 
partnere er dominerende innen fiber. Våre priser er og 
skal være konkurransedyktige, og våre kunder skal være 
trygge på at de får priser og kvalitet som er blant de beste 
i markedet. 

administrere sitt eget kundeforhold i digital form. Nett-
siden lyse.no er utviklet til å være en plattform for digitale 
brukeropplevelser. For kundene ser det omtrent likt ut som 
før, men på baksiden har tunge systemer blitt erstattet av 
standardiserte løsninger og moderne prosesser. Disse til-
gjengeliggjør data som kunden trenger for å admini strere 
sitt kundeforhold raskt og enkelt. Digitale kunde flater er i 
kontinuerlig utvikling for å møte brukernes behov.

MERKEVARER I REGIONEN
Lyse er velkjent som kraftprodusent, energileverandør, 
fiberutbygger og eier av infrastruktur i Rogaland. Merke-
varen leverer selskapet biogass, fjernvarme og fjern kjøling 
til bedrift- og privatmarkedet. Lyses fiber virksomhet, som 
eier fiberinfrastrukturen, tilbyr tjenester fra Altibox og 
Smartly. 

NASJONALE MERKEVARER 
Lyse eier fiber og fibervirksomhet i hele Norge. Fiber-
virksomhetene opererer under egne merkenavn. Signal 
Bredbånd (heleid), BKK Bredbånd (deleid) og Viken Fiber 
(deleid) leverer alle Altibox sine tjenester. StayOn AS skal 
etter planen skifte navn til Nordvest Fiber, og blir deleid 
fiberleverandør.

Altibox er merkenavnet som leverer tjenestene som over-
føres på fiber; internett, bredbåndstelefoni og TV-tjenester 
og som ulike fiberselskap, partnere, over hele landet 
selger og distribuerer.

Smartly er merkenavnet som utvikler og leverer enkle 
og effektive løsninger for energistyring til boligselskap 
og  bedrifter – både måling, rapportering og styring av 
energiforbruk. Det utvikles løsninger for blant annet 
solcelleanlegg i kombinasjon med batteriløsninger, i 
tillegg til elbillading og andre effektkrevende kompo-
nenter.  

KUNDER, MERKEVARER OG OMDØMME
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panjene som kjøres gjennom året, det viktigste virke-
middelet for å skape oppmerksomhet om, kjennskap og 
positive assosiasjoner til Altibox – som igjen er nødvendig 
for at man skal bli vurdert og foretrukket blant tv- og 
internettleverandørene i markedet.

Siden 2017 har sponsorsatsningen vært todelt: 
 Hoved sponsoratet for Eliteserien i fotball, som også 
for 2019 innbefatter en rolle som generalsponsor for 
den nystartede e-fotballigaen Altibox eSerien, samt et 
tilsvarende hovedsponsorat for den verdensledende 
sjakkturneringen Altibox Norway Chess.

Eliteserien: Sponsoratet benyttes i stor grad til å løfte 
synlighet, oppmerksomhet og lokalt fotavtrykk, og sikrer 
oppmerksomhet og engasjement hos brede målgrupper, 
aktiverer både nasjonalt og lokalt, og bidrar til å få fot-
ballen «tilbake til folket». 

Altibox Norway Chess: Sjakk er et verdifullt supplement 
til fotballsponsoratet. Det tilfører verdi til merkevaren 
Altibox nasjonalt og lokalt, ved å skape synlighet hos 
andre målgrupper enn fotballpublikummet, styrke de 
strategiske dimensjonene ved merkevaren, og bidra til 
å få videreutviklet sjakk som folkesport og publikums-
aktivitet. 

Hele oversikten over Lyses sponsorater er tilgjengelig på 
lysekonsern.no.

tilstedeværelse blant alt som rører seg rundt barn og 
unge:

Viking FK: Lyse har vært Vikings hovedsponsor siden 
1994. Viking er Lyses viktigste sponsorat. Viking er en 
av aktørene som Lyse kan assosiere seg med i form av 
engasjement, resultatorientering og folkelighet. Avtalen 
har dokumentert stor synlighet og verdi, både regionalt 
og nasjonalt. Sponsoratet er en sterk bidragsyter til at 95 
prosent i Sør-Rogaland kjenner merkevaren Lyse – og at 
76 prosent av disse kjenner hjulpent til ett eller flere av 
Lyses sponsorater. I 2019 markeres 25 år med godt og 
utviklende samarbeid.

Lyse Spirer: Lyse Spirer er konsernets tildelingsprogram 
for barn og unge i Sør-Rogaland. Det ble introdusert i 
2013 som et resultat av funn i konsernets sponsormåling. 
Tildelingen er 1 millioner kroner i året, fordelt på cirka 200 
lag og foreninger i Sør-Rogaland. Lyse Spirer innehar alle 
de kvaliteter som befolkningen forteller at de mener Lyse 
bør satse på; Barn, unge, kultur og breddeidrett. I tillegg 
drar programmet Lyse i retning omtenksom aktør.

I ALTIBOX
Sponsing er et sentralt forretningsstrategisk virkemiddel 
for Altibox. Det brukes for å bygge kjennskap til merke-
varen, men også for å påvirke omdømme og utvikle gode 
assosiasjoner til Altibox nasjonalt og deres partnere lokalt. 
Sponsoratene er, sammen med de nasjonale profilkam-

SPONSORARBEID
I dagens informasjonssamfunn er det ikke lett å komme 
igjennom med budskap for å gjøre en merkevare kjent, 
formidle innhold om en merkevare eller øke omdømmet 
ved å knytte positive assosiasjoner til merkevaren. 
Sponsorater og kreative aktiviteter rundt sponsorater 
er en av de beste mulighetene selskaper har til å skille 
seg ut, få oppmerksomhet og bruke emosjonell kom-
munikasjon på en troverdig måte. Lyse har derfor i sin 
markedsstrategi valgt å benytte sponsorater til positiv 
omdømmebygging og til relasjonsbyggende aktiviteter, 
og vi definerer arbeidet som kommersiell sponsing. 

Mens sponsorater for merkevaren Lyse har tilhørighet 
i Sør-Rogaland og skal engasjere bredt i befolkningen, 
 har Altibox har et nasjonalt nedslagsfelt for sitt sponsor-
arbeid. Merkevaren Smartly har per i dag ikke egen 
sponsorstrategi/sponsorvirksomhet.

I LYSE 
Sponsorvirksomheten skal bidra til å skape økt enga-
sjement rundt Lyse-konsernet og styrke relasjoner til 
befolkningen, kunder, eiere og medarbeidere. Kunde-
orientering gjør seg også gjeldende i sponsorarbeidet – 
vi ønsker å skape aktiviteter som viser Lyse som samfunns-
bygger og engasjert lagspiller.

Lyse deler sine sponsorater inn i tre hovedkategorier, 
idrett (toppidrett og bredde), kultur og samfunn.  Hvert  
år defineres det også utvalgte nøkkelsponsorater – 
strategisk viktige sponsoravtaler eller programmer  som 
er unike, eller tilnærmet unike, for Lyse/Altibox, og som 
gir større mulighet for å vise tydeligere igjen som en 
engasjert samfunnsaktør. 

To nøkkelsponsorater i 2019 for merkevaren Lyse er 
Viking FK og Lyse Spirer. De representerer ytterkantene 
i sponsorporteføljen – fra grunnmur til omtenksom

Lyse måler omdømme og kundetilfredshet jevnlig for å 
få innsikt i hvordan selskapet og merkevarene oppleves 
i markedet. Omdømmet til Lyse har stabilisert seg på 
det som regnes som et sterkt nivå. Kraftbransjen sitt 
omdømme har falt betydelig de siste årene og høyere 
strømpriser er trolig årsaken. Det er derfor positivt at Lyse 
sitt omdømme ikke faller i samme grad. Lyse har også et 
sterkere omdømme enn snittet av nasjonale selskaper 
som deltar i Kantar TNS sin årlige omdømmemåling. For 
å styrke selskapets tydelighet i markedet ytterligere er 
det satt i gang arbeid med en ny kommunikasjons- og 
markeds strategi i 2019.

Lyse/Altibox følger EPSI sine målinger av kundetilfreds-
het for strøm, TV og bredbånd. Det er også nylig startet 
tilsvarende måling av nettselskap. I strømmarkedet ligger 
kundetilfredsheten på bransjesnittet, og også her ser vi 
at tilfredsheten følger prisutviklingen på strøm. Høyere 
strømpris gir lavere tilfredshet blant kundene. 

For TV og bredbånd er vi godt fornøyde med å ligge over 
snittet for bransjen, selv om avstanden til konkurrentene 
har blitt mindre i bredbåndsmarkedet. Her merker vi at 
konkurransen har blitt sterkere. Altibox har imidlertid får 
en betydelig forbedret kundetilfredshet for TV i løpet av 
2018, noe som henger sammen med god mottakelse 
av den nye TV-løsningen. I 2019 lanseres også et nytt 

 kommunikasjonskonsept som forventes 
å styrke posisjonen til merke-

varen ytterligere. Siden 2010 
har Altibox hatt Norges 

mest fornøyde tv- og 
bredbåndskunder (ni år 
på rad). 

Hvert år deler Lyse ut 5 000 
refleksvester til 1. klassinger 
ved 100 barneskoler i regionen.
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med kraftprisen. Denne virksomheten øker derfor Lyses 
samlede kraftpriseksponering over tid med ytterligere 
10 prosent.

For å redusere resultatsvingningene som følge av 
varierende kraftpriser, selger Lyse kraft frem i tid i termin-
markedet i tråd med risikorammer som konsernstyret 
fastsetter årlig. Dette reduserer variasjonene noe, men 
det er likevel betydelig gjenværende risiko som kan gi 
vesentlige svingninger i konsernets årsresultater. 

VALUTA 
All krafthandel i det nordiske kraftmarkedet gjøres i euro, 
noe som medfører en relativt stor valutaeksponering for 
Lyse. Eksponeringen gitt en endring i eurokurs sammen-

levere gode resultater selv om prisnivået eller kraftproduk-
sjonen i enkelte år skulle bli lav. 

Nye vannkraftanlegg er derimot langt mer utsatt i forhold 
til ikke å oppnå tilfredsstillende årsresultater og kontant-
strøm da utbyggingskostnadene er langt høyere. Varia-
sjonene i resultatene fra konsernets vannkraftproduksjon 
vil være betydelige, noe grafen under illustrerer.

Grafen under viser inntektene fra vannkraftproduksjonen 
for de siste ti årene etter at prisavhengig grunnrenteskatt 
er hensyntatt, men før eventuell pris sikring. Inntektene 
er i alle år betydelige, men varierer fra 1 052 millioner 
kroner til 2 172 millioner kroner. En stor del av konsernets 
inntekter innenfor gass- og fjernvarme svinger også 

Innen energi har Lyse etablert en egen analyseenhet 
som følger markedet og har et markedssyn basert på 
fundamentale analyser. Dette medfører at rammene for 
prisrisiko innenfor energiområdet bør være fleksible. Lyse 
sikre en minimuminntekt fra vannkraftproduksjonen, for 
deretter å utnytte markedet og egen kompetanse til å 
oppnå best mulig resultat på området. 

For rente- og valutarisiko derimot, har ikke Lyse et aktivt 
markedssyn. Dette medfører at risikorammen for rente- 
og valuta er strammere, og har som grunnprinsipp en 
mekanisk agering. 

FINANSIELL RISIKO, TEKNISK RISIKO OG OMDØMME-
RISIKO 
Lyse har flere vesentlige risikoelementer i forhold til 
svingninger i konsernets årsresultater: 
• Energipriser og kraftproduksjonsmengde 
• Valuta 
• Renter 
• Likviditetsrisiko 
• Kredittrisiko 
• Ny forretningsvirksomhet i umodne markeder 
• Teknologisk og operativ

ENERGIPRISER OG KRAFTPRODUKSJON 
Fornybar energiproduksjon har en betydelig iboende 
risiko da både pris og, i stor grad væravhengig produk-
sjonsvolum, kan variere betydelig. Volumrisiko, herunder 
tilgjengelighet i produksjonsapparatet, kan en ikke sikre 
seg mot gjennom et marked. Dette er risiko som naturlig 
følger av konsernets ordinære forretningsvirksomhet.

En vesentlig del av Lyses vannkraftanlegg er bygget i 
perioden 1960-1980 og bokført verdi på kraftanleg-
gene er lav sammenlignet med både markedsverdi og 
gjenanskaffeleseverdi for tilsvarende produksjonsanlegg. 
Vannkraftvirksomheten forventes derfor absolutt sett 

Eierne i Lysekonsernet uttrykker forventningen 
til  konsernets risikoeksponering slik: Lyse skal i 
henhold til formål skape verdier for kundene, eiere 

og samfunnet. Eierkommunene forventer at selskapet 
skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som 
kan karakteriseres som moderat. Lyse skal således ikke 
foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at 
selskapet ikke kan imøtekomme aksjonærenes forventnin-
ger til utbyttenivå. Lyse skal heller ikke foreta disposisjoner 
som reduserer selskapets evne til å ivareta en tilfredsstil-
lende forsyningssikkerhet eller selskapets posisjon og 
ansvar i den regionale utviklingen.

Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke 
inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være gjenstand 
for en særskilt risikovurdering. Den akseptable risikoen 
forbundet med et engasjement vil være lavere når enga-
sjementet ikke er direkte relatert til selskapets kjernevirk-
somhet. 

Samlet finansiell risiko for en virksomhet uttrykkes 
ved svingninger i virksomhetens kontantstrømmer og 
årsresultater. Jo større svingningene i årsresultatet fra en 
virksomhet er, desto høyre risiko innebærer virksomheten 
for eierne. Eiere som investerer i virksomheter hvor årlige 
resultater, og derav avkastning, svinger betydelig, for-
ventes derfor å legge til grunn et høyere avkastningskrav/
risikopremie enn for investeringer i virksomheter hvor 
avkastningen er mer stabil over tid.

Lysekonsernets forretningsområder medfører ulike typer 
finansiell risiko, herunder markedsrisiko (inkludert prisri-
siko, renterisiko og valutarisiko) kredittrisiko og likviditets-
risiko. Styring av finansiell risiko følger av mål og rammer 
som årlig fastsettes av konsernstyret i Lyse AS. I tillegg vil 
drift av infrastruktur og produksjonsanlegg for energi være 
forbundet med risiko av teknisk karakter.

Stabilt og langsiktig
RISIKOSTYRING
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TEKNISK OG OPERATIV RISIKO 
Lyse eier og driver infrastruktur både innen virksom-
hetsområdene tele og energi. Dette gjelder strømnettet 
i regionen, ledningsnettet for distribusjon av gass og 
fjernvarme samt fiberinfrastrukturen for distribusjon av 
teleprodukter.

I tillegg har konsernet store vannkraftanlegg og produk-
sjonsanlegg for fjernvarme. Drift av infrastruktur og pro-
duksjonsanlegg for energi, medfører en iboende teknisk 
risiko i form av at det kan oppstå feil på anleggene til tross 
for at vedlikeholdsplaner og løpende inspek sjoner er 
gjennomført.

Tekniske feil som medfører bortfall av strømforsyning, 
manglende leveranser av teletjenester eller bortfall 
av kraftproduksjon har så vel forsyningsmessige som 
omdømmemessige konsekvenser. I tillegg kan feil også 
få negative økonomiske konsekvenser. Feilens varighet 
og omfang vil være avgjørende for de forsyningsmessige, 
omdømmemessige og økonomiske konsekvensene.

Det gjennomføres løpende grundige tekniske risiko-
analyser for infrastruktur og produksjonsanleggene 
for energi, og etableres vedlikeholdsprogrammer og 
inspeksjonsrutiner som skal sikre at feil avdekkes før disse 
får driftsmessige konsekvenser. Lyse har historisk sett hatt 
en meget god driftsstabilitet på konsernets anlegg, men 
risiko for tekniske feil vil foreligge selv om driftsstabilitet 
prioriteres høyt i organisasjonen.

Virksomhetens art er slik at all teknisk og operasjonell 
risiko ikke fullt ut kan elimineres. Måten feilene håndteres 
på er ofte avgjørende for i hvor krisehåndtering og god 
kommunikasjon minimerer omdømmekonsekvenser.

MOTPARTSRISIKO FINANSIELLE KRAFTKONTRAKTER 
OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER 
Av finansielle kraftkontrakter avregnes fortløpende 
tilnærmet 100 prosent mot den sentrale markedsplassen 
representert ved selskapet Nasdaq OMX. Når handlene 
avregnes, eller «cleares», på Nasdaq OMX, trer dette sel-
skapet inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, 
hvilket gjør at motpartsrisikoen blir minimal. 

Nasdaq OMX har clearinglisens fra Finanstilsynet. For 
kontrakter av noen størrelse, og som gjøres opp bilateralt, 
er motpartene store, kjente norske/ nordiske foretak, eller 
foretak som Lyse har grundig kjennskap til. Lyse påtar seg 
også kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet, 
og som følge av motpartsrisiko ved bruk av sikringsinstru-
menter, som blant annet rentebytteavtaler, valutaterminer 
og lignende. Kredittrisikoen begrenses av blant annet 
strenge krav til rating og diversifisering av motparter.

LIKVIDITETSRISIKO 
Konsernets sentrale finansavdeling har som hovedopp-
gave å sikre at Lyse er finansiert slik at det til enhver tid 
finnes likviditet til å møte løpende betalingsforpliktelser. 
Konsernets likviditet overvåkes gjennom rullerende 
prognoser basert på forventet kontantstrøm. I tråd med 
konsernets finansstrategi opprettholder Lyse en betydelig 
likviditetsreserve som kan stilles til disposisjon i løpet av 
fem virkedager. Det skal til enhver tid være en likviditets-
reserve som minst er stor nok til å dekke kommende 6 
måneders finansieringsbehov. Likviditetsreserven består 
av likvide midler og kassekreditt når sistnevnte også er 
uoppsigelig i en tidsperiode på mer enn 2 år frem i tid.  
Videre skal en i en normalsituasjon ha en buffer som tilsier 
likvide midler ut over likviditetskravet som er nok til å 
dekke kommende 9 måneders finansieringsbehov. Innlån 
skal ha en diversifisert forfallsstruktur. De nevnte forhold, 
sammen med Lyses gode kredittkvalitet medfører at 
konsernets likviditetsrisiko vurderes som lav.

og samtidig utviklet (modnet fram) et marked for nye 
produkter. 

Investeringen i nye forretningsområder kan sees på 
som todelt. Det investeres i nødvendig infrastruktur og 
 teknologi. I tillegg utvikles et marked for de produkter 
og tjenester som de nye forretningsvirksom hetene 
leverer. Investeringer for å utvikle nye markeder vil typisk 
være reduserte salgspriser på produktene i oppstarts-
fasen, økte salgskostnader og en lengre tidshorisont 
før en oppnår positiv kontantstrøm sammenlignet med 
investeringer i et etablert marked. 

Eksempelvis vil ny vannkraftproduksjon alltid kunne 
leveres i et godt fungerende marked og hele produk-
sjonsvolumet selges til markedspris umiddelbart etter 
produksjonsstart. Slik er det ikke for investeringer hvor 
markedet må utvikles over tid – eksempelvis vil det for 
investeringer i infrastruktur på fjernvarme forventes å gå 
flere år før kapasiteten er utnyttet. 

KREDITTRISIKO 
Kredittrisiko oppstår ved salg til kunder, handel med 
 derivater samt ved innskudd i banker og finansinstitu-
sjoner. Konsernets kredittrisiko vurderes som lav.

KUNDER 
Konsernets omsetning til privat- og bedriftskunder er 
fordelt på en diversifisert kundeportefølje som består av 
mange og små kunder. Konsernet har følgelig liten kon-
sentrasjon av kundekredittrisiko. Lyse har rutiner for hvilke 
produkter og kundegrupper som skal kreditt vurderes før 
salg. Innbetaling skjer i hovedsak basert på etterskudds-
vis fakturering. Lyse bruker, med noen få unntak, standard 
kundeavtaler som bransjeforeningen Energi Norge og 
Forbrukerombudet er enige om. 

holdt med NOK +/-50 øre har en konsekvens for konser-
nets årsresultat etter skatt på cirka 50 millioner kroner.
Lyse har ikke som formål å spekulere i valuta og heller 
ikke spisskompetanse på området. Risikorammene for 
valutaeksponering er derfor gitt langt mindre fleksible enn 
risikorammene for prissikringen av kraft. 

RENTER 
Lyse-konsernet har en nettorentebærende gjeld inkludert 
ansvarlig eierlån på 9,3 milliarder kroner ved utgangen av 
2018. Lån med flytende rente medfører en risiko for økte 
finanskostnader. Uten noen form for rentesikring med-
fører en endring i rentenivået på 1 prosent at årsresultatet 
endres med nærmere 72 millioner kroner. Driften i nett-
virksomheten og grunnrenteskatte-systemet representerer 
innbygget rentesikring.

Risikorammen for konsernets renteeksponering fast-
settes basert på estimerte årsresultater frem i tid og valgt 
risikoprofil på prissikring av kraft. Fastsatte risikorammer 
for fremtidig renterisiko har som formål å stabilisere 
årsresultat etter skatt og derved øke forutsigbarheten 
omkring fremtidige utbyttenivåer.  Konsernets renteri-
siko er moderat, og konsernet har ingen tradingbasert 
renteforvaltning. 

Lyses finansstrategi er sikringsbasert og risikorammene 
er fastsatt slik at endringer i markedsrenten ikke skal 
gi endringer i konsernets årsresultater etter skatt som 
overstiger fastsatte beløp (risikorammer). Rammene for 
renteeksponering fastsettes i beløp per år og er økende 
for perioder frem i tid. 

NYE FORRETNINGSOMRÅDER I UMODNE MARKEDER 
Etter at Lyse-konsernet ble etablert i 1999, har konsernet 
etablert nye forretningsområder innen fiberbredbånd, 
gass, fjernvarme og LNG. Felles for de nye virksomhetene 
er at konsernet har investert i ny forretningsvirksomhet 

«Lyse skal i henhold til formål 
skape verdier for kundene, 
eiere og samfunnet»
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OMDØMMERISIKO 
Svekkelse av omdømmet kan medføre en forretnings-
messig og dermed resultatmessig risiko. Omdømmet kan 
beskrives som summen av de forventninger om givelsene 
har til et selskaps produkter, tjenester og service samt til 
selskapets framtreden i det offentlige rom.

Hvilke produktområder og tjenesteområder som selskapet 
velger å gå inn i har betydning for omdømmet så vel som 
hvilken kvalitet det finnes på produktene og tjenestene. 
Infrastruktur, energitjenester og telekomtjenester er 
områder som underbygger samfunnet og er et godt 
utgangspunkt for et godt omdømme. Vi har allikevel et 
ansvar for at innholdet i det som blir distribuert holder 
akseptable etiske normer. Innen telekom distribusjon er 
Lyse spesielt oppmerksom på hva som distribueres av 
innhold på TV. Innen energi er Lyse spesielt oppmerksom 
på våre energiprodukter i forhold til de klimautfordringene 
vi står overfor.

Etter hvert som våre konkurrenter utvikler teknologi som 
søker å tilfredsstille samme behovene som våre produkter 
og tjenester, så blir enkelhet i kundegrensesnittet og god 
kundeservice mer og mer en konkurransefaktor. Lyse er 
oppmerksom på denne problemstillingen og har derfor 
flere aktiviteter som skal bedre kundens opplevelse.  

Lyse er eid av 16 kommuner og det forplikter i forhold til 
hvordan vi opptrer. Det er derfor viktig at vi er i takt med 
våre eiere og det samfunnet vi er del av. Dette gjelder i 
forhold til hva vi engasjerer oss i, hvordan vi kommuni-
serer og hvordan ansatte og spesielt ledelsen i bedriften 
framstår. 

Med den oppmerksomhet som vises for å oppnå og 
bevare et godt omdømme, så vurderes omdømme risikoen 
som lav.

Kan drifte tre 
barneskoler 
i ett år

De 16 eierkommunene i Sør-Rogaland kunne i 2019 
glede seg over et samlet utbytte på 550 millioner 
kroner basert på fjorårets resultat. I tillegg til 

utbyttet ble det betalt ut 100 millioner kroner i avdrag og 
65 millioner kroner i renter på ansvarlig lån, og dermed 
en total utbetaling på 715 millioner kroner.

Det betyr at godt over halvparten av overskuddet fra 
Lyse-konsernet, gikk tilbake til kommunene.
  
I Sandnes, som eier 19,531 prosent av Lyse, ble det i 
økonomiplanen budsjettert med 107 millioner kroner i 
inntekter fra utbyttet for 2018. Årsresultatet bidro til at 
kommunen fikk 139 millioner kroner, inkludert avdrag og 
renter på ansvarlige lån.

 – Vi er stolte eiere av Lyse, og det tilfører oss inntekter 
som er kjempeviktige for at kommunen skal kunne gjøre 
den jobben den er satt til, sier rådmann Bodil Sivertsen.
 
Inntektene kommer særdeles godt med i Norges sjuende 
største by. I løpet av de siste årene har kommunen nemlig 
omstilt for 180 millioner kroner for å kunne være rigget for 
fremtiden. Den oppgaven hadde vært enda vanskeligere 
om ikke det var for Lyse-utbyttet. 
   
– Summen vi får i utbytte fra Lyse, tilsvarer driften av tre 
skoler i ett år og 150 lærerstillinger, forklarer Sivertsen.

Sandnes kommune finansierer i dag 30 barne- og ung-
domsskoler over sine budsjetter.

Stavanger kommune
312 163 512

Sandnes kommune
139 593 039

Sola kommune
62 474 157

Time kommune
41 682 792

Klepp kommune
30 225 742

Hå kommune
27 052 360

Randaberg kommune
23 435 849

Eigersund kommune
21 091 550

Strand kommune
18 096 850

Rennesøy kommune
8 219 343

Hjelmeland kommune
7 104 372

Gjesdal kommune
6 668 389

Finnøy kommune
6 496 855

Lund kommune
5 095 993

Bjerkreim kommune
3 659 395

Kvitsøy kommune
1 665 310

UTBETALING TIL EIERKOMMUNER
I 2018 ble det utbetalt 550 millioner kroner 
i utbytte til 16 eierkommuner. I tillegg mottok 
kommunene 100 millioner kroner i avdrag og 
65 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. 
Konsernet utbetalte dermed totalt 715 millioner 
kroner til eierkommunene basert på forretnings-
året 2018. Totale utbetalinger til eierkommunene 
på 715 millioner ble fordelt slik:
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til regnskapsloven. Ved beregning av utbytte er aksjo-
næravtalen fortolket slik at det kan utdeles inntil 60 
prosent av konsernets årsresultat. Årsresultat er definert 
som underliggende IFRS-resultat etter skatt, justert for 
urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter og 
virksomhetsoverdragelser. Etter endringer i regnskaps-
loven i 2007 har Lysekonsernet rapportert konsernregn-
skapet i henhold til IFRS (International Financial Reporting 
Standards). Dette gir større variasjoner – volatilitet – i 
konsernets årsregnskap sammenlignet med regnskap 
ført i henhold til norske regler for god regnskapsskikk. 
Årsaken er at IFRS medfører balanseføring av finansielle 
derivater (av alle fremtidige finansielle kontrakter) og 
en markedsverdivurdering av disse. Ved å korrigere 
IFRS-resultatet for urealiserte verdiendringer på finansi-
elle instrumenter og virksomhetsoverdragelser får enn et 
resultat etter skatt som er tilnærmet likt resultat etter skatt 
etter norsk regnskapslovgivning, og en unngår dermed 
store svingninger i utbyttegrunnlaget forårsaket av ureali-
serte verdiendringer etter IFRS. 

Slik utbyttepolitikken er blitt praktisert har en i spesielt 
gode år utbetalt noe mindre enn 60 prosent av årsresul-
tatet, mens en i resultatmessig svakere år har betalt 
noe mer enn 60 prosent. Utjevnet over tid utbetales 60 
prosent av årsoverskuddet i tråd med aksjonæravtalen. 
Denne praksisen videreføres, men for å tydeliggjøre 
praksisen vil Lyse i årene framover rapportere saldo på 
«utbyttereguleringsfondet» slik at styret til enhver tid kan 
se status på «tilbakeholdt» resultat.

Lyses utbyttepolitikk vil fortsatt være jevnt stigende 
utbytter ved stigende resultater. Styret utarbeider 5-års 
 rullerende utbytteprognoser. Dette svarer på aksjonær-
enes forventning om forutsigbarhet i overføringer fra 
Lyse.

Akkumulert utgjør eierutbetalingen 11,2 milliarder kroner 
når utbyttet fra fjoråret er utbetalt i april 2019. 

UTBYTTEPOLITIKK 
Utbyttepolitikken springer ut av eiernes vedtatte strategi 
for eierskapet, nemlig at det skal være industrielt og 
langsiktig. Eierne har lagt vekt på stabilitet og forutsig-
barhet knyttet til utbyttene. Et ledd i strategien for å sikre 
langsiktig stabilitet har vært å etablere nye forretningsom-
råder for på sikt å styrke inntjeningsgrunnlaget.

Basert på aksjonæravtalen legges det opp til å distribuere 
et utbytte til eierne på 60 prosent av konsernets resultat. 
Styret har overfor bedrifts og generalforsamling foreslått 
å betale både mer og mindre enn 60 prosent i utbytte, 
noe som har ført til en utjevning av utbyttene over tid. 
Styret legger gjennom dialog med representanter fra 
aksjonærene – typisk ordførere og rådmenn – fram 
formodninger om hvilke utbyttenivåer som kan forventes 
de nærmeste årene. Indikasjonene skal bidra til å øke 
presisjonsnivået i de handlings og økonomiplaner som 
eierkommunene utarbeider.

UTBYTTE REGULERT I AKSJONÆRAVTALEN 
Ifølge § 13 i aksjonæravtalen for Lyse AS, skal minst 40 
prosent av overskudd tilbakeføres konsernet for å sikre at 
følgende forholdstall til enhver tid er oppfylt: 
1. Konsernets egenkapital skal utgjøre minst 30 prosent 

av konsernets bokførte totalkapital 
2. Summen av konsernets egenkapital og ansvarlig eierlån 

skal utgjøre minst 50 prosent av konsernets bokførte 
totalkapital. Minstekravet for tilbakeføring av midler til 
egenkapitalen gjelder kun i den grad forholdstallene i 
§ 13 ikke er innfridd.

Selskapsrettslig er det Lyse AS som forestår utdelingen 
av utbytte. Det selskapsrettslige utbyttegrunnlaget 
defineres i aksjeloven som på sin side gjør henvisning 

Ved utgangen av 2018 er det ansvarlige lånet på 2,0 
milliarder kroner.

Låneetableringen ble gjennomført ved nedsettelse av 
konsernets egenkapital. I henhold til de opprinnelige 
lånevilkårene ble det gitt ti års avdragsfrihet, og rente vil-
kårene ble satt til 3 måneders NIBOR + 2 prosent poeng. 
Det nedbetales over 30 år fra og med 2009 med årlige 
avdrag på 100 millioner kroner.

I tillegg til renter og avdrag på eierlånene har Lyse utdelt 
årlige utbytter som har ligget på et nivå tilsvarende 
60 prosent av konsernets årsresultat etter skatt. Årlige 
eierutbetalinger har som det fremgår av figuren ovenfor, 
ligget mellom 320 millioner og 715 millioner kroner etter 
konsernetableringen i 1999.

Iperioden 1999-2018 har de 16 kommunene som er 
aksjonærer i Lyse fått utbetalt 11,2 milliarder kroner. 
Avkastningen kommer fra utbytte, renter og avdrag på 

ansvarlig lån. Pengene er utbetalt i henhold til den enkelte 
kommunes eierandel.

Konsernets evne til å betale utbytter samt renter og avdrag 
på det ansvarlige lånet, har vært styrets overordnede 
rettesnor for investeringer og øvrige forretningsmessige 
disposisjoner.

Ved etableringen av Lyse-konsernet ble det vektlagt å sikre 
langsiktige og forutsigbare utbetalinger til eierkommu-
nene. Det helt sentrale virkemiddelet for å få dette til, var 
etablering av et ansvarlig lån på 3 milliarder kroner hvor 
konsernet skulle betale renter og avdrag.

11,2 milliarder kroner 
utbetalt til eierne

AVKASTNING 1999–2018

EIERUTBETALINGER 1999-2018 Utbytte Renter ansvarlig lån Avdrag ansvarlig lån Gave Universitetsfondet
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58,7 %
SKATT PÅ KRAFTVERKINNTEKTER

1 425 MNOK
I SKATTER OG AVGIFTER

Tallene for konsesjonskraft er ikke inkludert i skatteover-
sikten ovenfor. Skatten, og da spesielt grunnrenteskatten, 
varierer i takt med mengden kraft som blir produsert det 
enkelte år. Skatten vil også variere fra år til år i takt med 
kraftprisen. Dette forklarer svingningene i grafen.

kontraktspris. Den beregnede inntekten reduseres med 
driftskostnader knyttet til kraftproduksjonen, avskrivinger 
og en beregnet friinntekt før man kommer fram til skatte-
grunnlaget. Fradraget for friinntekt er ment for å skjerme 
normal avkastning mot grunnrenteskatt.

NATURRESSURSSKATT 
Eier av kraftverk skal svare naturressursskatt til de kom-
muner og fylkeskommuner som er tilordnet kraftanleggs-
formuen. Naturressursskatten er således ikke en ordinær 
inntektsskatt og tar sikte på å sikre kommuner og fylker 
hvor kraftanlegget ligger en fast og forutsigbar andel av 
de totale skatter.

Naturressursskatt fastsettes for hvert kraftverk på 
grunn lag av 1/7 av kraftverkets samlede produksjon for 
inntektsåret og de seks foregående år. Naturressurs-
skatt til kommunen beregnes etter en sats på 1,1 øre pr. 
kilowattime, mens naturressursskatt til fylkeskommunen 
beregnes etter en sats på 0,2 øre pr. kilowattime.

Naturressursskatt kan utlignes krone for krone mot 
overskuddsskatten, og ikke utlignet naturressursskatt kan 
fremføres med renter.  

KONSESJONSAVGIFT 
Konsesjonsavgiften bestemmes i forbindelse med ut-
byggingen av et vassdrag og skal gi en kompensasjon 
for skade og gi tilbake noe av utbyttet fra virksomheten. 
Konsesjonsavgiften utgjør i gjennomsnitt cirka 0,6 øre/
kWh. Om lag 80 prosent av dette tilfaller vertskommunen, 
resten går til staten.

KONSESJONSKRAFT 
Eiere av større vannkraftverk plikter å levere inntil 10 
prosent av kraften som produseres til kommunene som 
er berørt av kraftutbyggingen. Kraften skal leveres til en 
selvkostpris, som fastsettes etter detaljerte regler. 

Lyse-konsernet er en av de største skattebetalerne 
i Rogaland. Hovedårsaken er høyt skatte nivå for 
vannkraft. 

I perioden 1999-2018 har Lyse betalt 12,1 milliarder kroner 
i skatt. For inntekståret 2018 betaler Lyse 1,4 millioner 
kroner i skatter og avgifter.

 For annen virksomhet betaler Lyse normal bedriftsskatt på 
23 prosent (for 2018) og eventuell eiendomsskatt, men for 
vannkraft er satsen over det dobbelte. Over 60 prosent av 
resultatet fra vannkraft går til skatter og avgifter.

For inntekt knyttet til produksjon og avgifter av vannkraft 
er det i tillegg til vanlige skatteregler flere særregler 
om skatt. Lyse må for inntektene fra vannkraft betale 
grunnrenteskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgifter. 
Bakgrunnen for særreglene er rollen vannkraft har i norsk 
el-forsyning og økonomi.

Her er en kort beskrivelse av de forskjellige typer skatter 
og avgifter som pålegges kraftbransjen:

GRUNNRENTEBESKATNING
Eiere av kraftverk skal svare skatt til staten på grunnlag 
av en grunnrenteinntekt. Grunnrenteskatten utgjør 35,7 
prosent av grunnrenteinntekten (i 2018), og kommer i 
tillegg til den ordinære inntektsskatten på 23 prosent (i 
2018) slik at kraftverksinntekt totalt skattlegges med 58,7 
prosent (i 2018). Grunnrenteskatten skal skattlegge den 
meravkastning som den begrensede mengden vannfall gir 
opphav til.

Grunnrenteskatt er en delvis overskuddsuavhengig skatt. 
Den beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks 
produksjon, time for time, multiplisert med spotprisen i 
tilhørende time. Leveranser av konsesjonskraft og kraft 
på langsiktige kontrakter over syv år prises til faktisk 

12,1 milliarder kroner 
betalt i skatt

SKATT 1999–2018

BETALTE SKATTER I PERIODEN 1999–2018
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Verdijustert egenkapital for Lyse-konsernet per 
31.12.2014 er anslått til 31,4 milliarder kroner. 
Brutto konsernverdi er estimert til 41,6 milliarder 

kroner. Ikke-driftsrelaterte eiendeler er estimert til 0,995 
milliarder kroner og netto gjeld til 11,2 milliarder kroner. 
Ansvarlige lån fra aksjonærene som ble etablert ved en 
kapitalnedsettelse inngår i egenkapitalverdien.

Verdiestimatene er utarbeidet basert på en vurdering av 
forventet prisutvikling på kraft og andre tjenester konsernet 

Summen av 
det hele

VERDIVURDERING

leverer, fremtidig vedlikeholdsbehov og investeringer. Det 
er så langt mulig benyttet observerbare markedspriser på 
de områder hvor det har vært gjennomført salg av virksom-
heter som er sammenlignbare med Lyses egne virksom -
heter. Dette gjelder særlig for områdene kraft, nett og tele.

Den enkeltfaktoren som har størst betydning for konsernets 
verdiestimat er utviklingen i fremtidige kraftpriser. Deloitte 
og Lyse har i fellesskap gjennomført en overordnet verdi-
estimering av Lyse-konsernet. Formålet har vært å estimere 
egenkapitalverdi og å måle eieravkastning i perioden fra 
konsernetableringen og frem til 31.12.2017.

Verdiestimatet viser følgende forholdsmessige for deling 
av bruttoverdiene per desember 2017:
• Kraftomsetning utgjør 47 prosent 
• Telekom utgjør 34 prosent
• LNG, gass og fjernvarme 6 prosent 
• Infrastruktur og elnet utgjør 11 prosent

Verdiene knyttet til LNG, gass, fjernvarme og Telekom er et 
resultat av investeringer konsernet har gjort etter etable-
ringen i 1998. Lyse solgte seg helt ut av LNG virksomheten 
i 2018. 

EIERNES AVKASTNING SIDEN STARTEN ANSLÅS TIL 
7,4 PROSENT 
Basert på verdivurderingen som ble gjennomført ved 
konserndannelsen og verdiestimatet 31.12.2017 er det 
anslått en gjennomsnittlig total avkastning på eierkapitalen 
lik 7,4 prosent for perioden 1999 til 2017. Til sammenlig-
ning ga Oslo Børs (OSEBX) og norske statsobligasjoner en 
gjennomsnittlig avkastning på henholdsvis 10,2 prosent 
og 3,6 prosent i perioden.

Avkastningen er beregnet av total eierkapital (egenkapital 
og ansvarlig lån). Ansvarlig lån er ikke lån som eierne 
har skutt inn, men er et resultat av en kapitalnedsettelse: 
Deler av egenkapitalen ble ved etableringen av konsernet 
omdannet til ansvarlig lån. 

11,2 MILLIARDER KRONER UTBETALT TIL EIERNE I LYSE 
I PERIODEN 1999–2017 
Den realiserte avkastningen i perioden er definert som 
utbytte samt avdrag og renter på ansvarlig lån. I perioden 
1999–2017 ble det utbetalt 11,2 milliarder kroner i form 
av utbytte, renter og avdrag til de 16 kommunene som er 
aksjonærer i Lyse. Den urealiserte avkastningen er definert 
som periodens endring i verdijustert egenkapital. Siden 

det ikke foreligger årlige verdiestimater for perioden, er 
det forutsatt en flat årlig vekst i verdijustert egenkapital i 
perioden 1999–2017. 

MANDAT OG METODE 
Deloittes oppdrag fra konsernstyret var å gjennomføre 
en overordnet verdiestimering til bruk i en over ordnet 
kommunikasjon med eierne. Da konsernet ble etablert i 
1998 ble det gjennomført en full verdsettelse, noe som gir 
den mest presise verdien. I forbindelse med etableringen 
ble det benyttet eksterne rådgivere som for eksempel 
gjennomførte fysisk inspeksjon av kraftanlegg samt bereg-
net vedlikeholds- og investeringsbehov. 

I tillegg ga rådgiverne uttalelser om forventet prisutvikling 
på kraft og andre sentrale forhold knyttet til verdsettelsen. 
Verdiestimatet utarbeidet av Deloitte pr. april 2018, har 
tatt utgangspunkt i Lyses informasjon om disse forhol-
dene. Denne informasjonen ble vurdert og gjennomgått 
av  Deloitte, men informasjonen er ikke revidert eller 
verifisert.

Kraftproduk-
sjon 70 %

24 %
Nett

6 %

Kraftproduksjon
66 %

Nett
8 %

Telekom
12 %

Gass
13 %

1 %

Kraftproduksjon
47 %

Telekom
34 %

Nett
11 %

Gass
6 %

Annet
2 %

Kraftproduksjon
46 %

Telekom
32 %

Nett
11 %

Gass
13 %

2011

Verdijustert egenkapital (Mrd. NOK) 25,287

1999

Verdijustert egenkapital (Mrd. NOK) 13,395

2017

Verdijustert egenkapital (Mrd. NOK) 31,364

2015

Verdijustert egenkapital (Mrd. NOK) 27,207

Kraftproduksjon Telekom Infrastruktur og elnett LNG, gass og fjernvarme AnnetFORDELING AV EV PER SELSKAPSOMRÅDE

MRD NOK

25

20

15

10

5

0

30

2011 2015 20171999

5756

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2019



FRA RESULTATREGNSKAPET 2018 2017 2016 2015 2014

Inntekter Mill. kr 10 268 8 661 6 637 5 888 6 102

EBITDA 1 Mill. kr 3 978 3 942 2 693 2 548 4 142

EBITDA underliggende drift 2 Mill. kr 4 376 2 722 2 679 2 213 2 370

Driftsresultat (EBIT) 3 Mill. kr 2 670 3 090 1 843 1 656 3 344

Urealiserte verdiendringer finansielle instrumenter Mill. kr -398 245 -241 307 274

Engangsposter EBITDA Mill. kr 0 975 255 28 1 498

Nedskrivninger (-), reservering nedskrivninger (+) Mill. kr 15 0 -59 -110 -58

Driftsresultat (EBIT) underliggende drift 4 Mill. kr 3 053 1 871 1 888 1 433 1 631

Netto finansposter Mill. kr 270 327 390 386 419

Årsresultat etter skatt Mill. kr 1 064 1 942 796 708 2 204

FRA BALANSEN

Totalkapital Mill. kr 31 903 29 491 23 564 23 191 21 848

Herav driftsmidler og investeringer i selskaper Mill. kr 21 907 21 244 18 074 19 139 18 022

Kontanter og bank***) Mill. kr 5 105 3 505 2 062 573 749

Egenkapital Mill. kr 9 153 8 885 7 063 6 412 6 027

Brutto rentebærende gjeld inkl. finansiell leasing 6 Mill. kr 14 402 13 867 10 643 10 763 9 538

Herav andel ansvarlig lån Mill. kr 2 138 2 261 2 200 2 300 2 400

Netto rentebærende gjeld 7 Mill. kr 9 298 10 362 8 580 10 189 8788

Sysselsatt kapital 8 Mill. kr 23 555 22 751 17 706 17 175 15 565

KONTANTSTRØM

Netto kontantstrømmer fra driften Mill. kr 3 498 1 593 1 947 1 310 1 531

Netto rentekostnader Mill. kr 351 319 341 384 407

Utbetalt utbytte til eier Mill. kr 511 480 420 432 382

Netto investeringer i varige driftsmidler 
og immaterielle eiendeler 

Mill. kr 2 472 1 875 1 739 1 934 1 722

Netto investeringer i eierandeler 9 Mill. kr -603 -492 -1 780 210 -983

Likvide midler***) Mill. kr 5 105 3 505 2 006 491 702

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

FINANSIERINGSSTØRRELSER

Netto rentebærende gjeld/EBITDA 2,3 2,6 3,2 4,0 2,1

Netto rentebærende gjeld/EBITDA underliggende drift 2,1 3,8 3,2 4,6 3,7

Funds from operations (FFO) 10 Mill. kr 2 798 1 773 1 715 1 431 1 398

EBITDA rentedekning 11 9,0 10,1 6,6 6,0 9,0

FFO rentedekning 12 6,4 4,5 4,2 3,4 3,0

FFO/netto rentebærende gjeld % 30,1 % 17,1 % 20,0 % 14,0 % 15,9 %

Rentebærende gjeldsgrad 13 % 61,1 % 60,9 % 60,1 % 62,7 % 61,3 %

Egenkapitalandel 14 % 28,7 % 30,1 % 30,0 % 27,6 % 27,6 %

Egenkapitalandel – hensyntatt ansvarlig lån 15 % 35,4 % 37,8 % 39,3 % 37,6 % 38,6 %

NØKKELTALL REGNSKAP

EBITDA margin underliggende drift 16 % 42,6 % 35,4 % 42,1 % 37,6 % 38,8 %

EBIT margin underliggende drift 17 % 29,7 % 24,3 % 29,7 % 24,3 % 26,7 %

Egenkapitalrentabilitet 18 % 11,8 % 24,4 % 11,8 % 11,4 % 42,5 %

Avkastning sysselsatt kapital 19 % 11,5 % 15,3 % 10,6 % 10,1 % 22,1 %

*) Konsernet har med virkning fra 1. januar 2018 endret innregningen av tilbakekjøp av kraft for videresalg til konsernets kunder og valgt å endre innregning fra netto til 
bruttoføring av inntektene. Konsernet har også valgt å endre presentasjon av resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Resultatandelen presenteres som 
finanspost (tidligere presentert som del av driftsresultatet). Nøkkeltall for 2017 og 2018 er omarbeidet for å reflektere endringen. 
**) Inkludert datterselskaper og felleskontrollert virksomhet eiet av Lyse
***) Inkludert kortsiktige finansielle plasseringer

NØKKELTALL FOR LYSE*)

NØKKELTALL ENERGI 2018 2017 2016 2015 2014

Middelproduksjon GWh 5 921 5 743 5 743 5 743 5 743

Magasinkapasitet GWh 5 249 5 068 5 068 5 068 5 068

Produksjon vannkraft 20 GWh 7 524 6 163 7 363 6 500 6 685

Områdepris NO2 øre/kWh 41,55 26,89 23,32 17,66 22,80

Faktisk oppnådd pris (ekskl. sikring) øre/kWh 42,95 29,71 25,06 21,48 24,13

Bokført verdi av vannkraft pr. kWh kr/kWh 1,49 1,17 1,18 1,18 1,18

Strømleveranse sluttbruker GWh 2 798 3 106 3 034 3 047 2 916

Levert volum Naturgass, biogass og drivstoff GWh 554 553 547 571 533

Levert volum Fjernvarme og kjøling GWh 174 162 159 152 136

NØKKELTALL TELEKOM

Sysselsatt kapital 8 Mill. kr 8 172 7 668 3 779 3 443 3 019

EBITDA 1 Mill. kr 1 276 1 748 859 695 583

EBITDA margin 5 % 36,4 % 47,2 % 34,0 % 30,1 % 28,5 %

Bokført verdi driftsmidler, tilknyttede selskaper 
og felleskontrollerte virksomheter

Mill. kr 7 446 7 043 3 956 3 550 3 037

Antall kilometer fibernett km 37 855 33 496 29 149 25 209 20 741

Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskapet 536 280 493 802 446 454 406 843 364 322

Antall aktive fiberkunder eiet av Lyse **) 305 947 280 551 252 947 214 303 188 958

Antall solgte fiberkontrakter 569 473 524 495 479 010 433 819 386 341

NØKKELTALL ELNETT

Antall nettkunder 145 595 143 003 141 735 140 582 137 901

Levert energi (totalt forbruk området) GWh 5 931 5 671 5 665 5 661 5 432

Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i inntektsrammen Mill. kr 3 509 3 255 3 059 2 781 2 485

Målt effektivitet (NVE effektivitet) distribusjonsnett % 102,3 % 107,1 % 114,7 % 113,0 % 113,7 %

Målt effektivitet (NVE effektivitet) regional og sentralnett % 104,8 % 97,3 % 105,2 % 124,2 % 113,3 %

KILE-kostnad Mill. kr 22,49 19,36 16,32 27,83 11,96

EIERE

Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400

Renter og avdrag ansvarlig lån Mill. kr 165 162 170 177 191

Utbytte/eieruttak Mill. kr 500 480 420 432 382

Foreslått utbytte Mill. kr 550 500 480 420 432

Foreslått utbytte pr. aksje kr 545 496 476 416 428

Resultat pr. aksje 21 kr 1 008 1 921 793 687 2 206

NØKKELTALL FOR 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 + 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 

eierlån/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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Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som 
morselskap. Konsernet er organisert i tre forretnings-
områder: Energi, elnett og telekommunikasjon.

Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, 
og organiserer fellesfunksjoner som anskaffelser, eien-
domsservice, finans, HR, kommunikasjon og samfunnskon-
takt, juridisk, personvern, regnskap, IT, digitale flater, og 
FOU og innovasjon. 
 
Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har 
røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Konsernet eies av 16 
kommuner i Sør-Rogaland. Framtidsrettede tanker førte for 

Mor med mange døtre
ORGANISERING

100 år siden til ervervelse av fall-rettigheter, samt bygging 
av vannkraftverk og linjenett som kom en hel region til 
gode.
 
Lyse-konsernet har utviklet seg til en betydelig nasjonal 
aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging 
og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som en 
nasjonal utfordrer innen fiberbredbånd. Lyse har bygget 
ut infrastruktur for fjernvarme og gass i Sør-Rogaland.

Lyse leverer regnskapstall hvert hel- og halvår. Konsern-
regnskapet utarbeides i samsvar med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) som er fastsatt av EU.

Kundeservice

Lyse Dialog AS

Stab og fellestjenester

Forretningsområder

Elnett

Lyse Elnett AS

Energi

Lyse Produksjon AS

Lyse Energisalg AS

Tele og teknologi

Altibox AS

Lyse Fiber AS

Lyse Fiberinvest AS

Lyse Energisalg AS

Lyse Produksjon AS

Lyse Neo AS

Smartly AS
Signal Bredbånd AS

Stay On AS/Nordvest
Fiber AS (50 %)

Bergen Fiber AS  
(37 %)

Nimbus AS  
(39 %)

Viken Fiber AS  
(71 %)

Altibox DK

Istad Fiber AS  
(50 %)

Sira Kvina kraftselskap 
(41,1 %)

Ulla-Førreverkene 
(18 %)

Jørpeland Kraft   
(67 %)

North Connect AS 
(22 %)

Altifiber AS
(34%)
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Harald Espedal
Styreleder

Harald Espedal (f. 1972) overtok som 
styreleder våren 2015. Espedal er 
siviløkonom fra NHH, hvor han også har 
gjennomgått høyere revisorstudium. Han 
innehar flere styreverv, blant annet er 
han styreleder i Sandnes Sparebank og 
Solstad Offshore, samt nestleder i styret i Stavanger Konserthus, 
styremedlem i Den Norske Opera & Ballett. Espedal var tidligere 
administrerende direktør og investeringsdirektør i SKAGEN, og har 
også erfaring som investeringsdirektør i Vesta, europeisk aksjefor-
valter i Skandia, finans- og analysesjef i Sparebank 1 SR-Bank, leder 
for rådgivnings- og revisjonsfirmaet Arthur Andersen i Stavanger 
og styreleder i Verdipapirfondenes Forening.

REPRESENTANTER
Kristen Høyer Mathiassen (H)
Hilde Karlsen (H)
John Peter Hernes (H)
Christian Wedler (FrP)
Leif Arne Moi Nilsen (FrP)
Jan Erik Søndeland (V)
Annamaria Gutierrez (V)

Aslaug Lunde (KrF)
Inge Takle Mæstad (KrF)
Bjarne Kvadsheim (Sp)
Karl W. Sandvig (Pp)
Ove Iversen (Ap)
Solveig Nessa (Ap)
Morten Larsen (Ap), 
Olaug T. Pedersen (Ap)
Susanne Heart (MDG)
Jan Magne Arntsen (SV)
Svein M. Stangeland 
Ingrid Skåtun
Elin Synnøve Andersen 
Martin S. Håland
Henny M. Mauritzen
Tore Martinsen
Kenneth Austrått
Bjørg Riska Josefsen
Leif Harald Forthun
Idar Møller
Ine Marit Bertelsen
Staale Grude Haaland 
Sverre Risa
Jonas Skrettingland
Tobias Aanestad
Sigmund Rolfsen

Ane Mari Braut Nese

Mirjam Ydstebø
Trond Hjorteland
Harald Ommundsen
Odd Stangeland
Jon Olav Runestad
Olav Hafstad
Torbjørn Ognedal
Gunhild Vårvik Tangeland
Frode Fjeldsbø
Magnus Hodnefjell

KOMMUNE
Stavanger

Sandnes

Sola

Time

Hå

Klepp

Kvitsøy
Strand
Hjelmeland
Eigersund
Finnøy
Lund
Bjerkreim
Randaberg
Gjesdal
Rennesøy

ANSATTEVALGTE 
2018-2020
Arne Sele
Marie Folstad
Øyvind S. Ediassen
Karen Ommundsen
Robert Ediassen
Anne Lene Viste Trææ
Yngve Garpestad
Tron Bjerkreim
Aud B. Sigurdsen
Sigmund Salamonsen
Geir Rune Larsen
Merete Rosendahl
Inge Vadla
Egil Dysjaland
Frank Strømfjord
Salve Spinnanger
Roald Rolfsen
Lisbeth Sjursen
John-Erik Johansen
Marianne Bjerga
Kim Andre Aanevik
Runar Ursin Reed

VARAREPRESENTANTER
Elin Skjegstad
Geir Johnsen Aaga
Wouter Weerstra
Einar Fjellheim
Linda Haugvaldstas
Synnøve Garborg
Bjørn Hell
Thordis Nordvold
Stian Frafjord
Stig Aspenes
Ola Bergjord
Rolf Elstad
Knut Fredrik Wølstad
Tor Skarstad
Jogeir Seldal
Kjetil Solbakken
Lars Flatekvål
Sigbjørn Bø-Sande
Rose Marie Vinningland
Kari Log

Elnett
Neo
Produksjon
Dialog
Elnett
Altibox
Produksjon
Produksjon
Dialog
Elnett
Neo
Dialog
Elnett
Neo
Fiber
Altibox
Elnett
Elnett
Altibox
Dialog
Dialog
Altibox
 
 
Lyse AS
Elnett
Dialog
Elnett
Produksjon
Elnett
Altibox
Dialog
Dialog
Produksjon
Altibox
Elnett
Elnett
Elnett
Elnett
Elnett
Produksjon
Elnett
Elnett
Energisalg

VARAREPRESENTANTER
Trygve Pedersen (H)
Cille Ihle (H)
Eli N. Aga (H)
Kristoffer Sivertsen (FrP) 
Kari Raustein (FrP)
Mette Vabø (V)
Kolbein Haakon Lunde (V)
Magne Bartlett (V)
Leif Inge Skimmeland (KrF)
Guri Tysse (KrF)
Kate Elin Norland (Sp)
Nordal Torstensen (Pp)
Leif Knudsen (Ap)
Kathrine Bugel (Ap)
Bjørn Johannesen (Ap)
Ayan Abdidahir M. Jama (Ap)
Kjetil Endresen (MDG)
Adriana Sossa (SV)
Rønnaug Wereide Hansen 
Leif O. Larsen 
Faruk Brahimi 
Katrine Sægrov 
Elisabeth Stene 
Glenn Torkelsen 
Guttorm Stangeland
Knut Reier Indrebø 
Jørund Ubøe Soma
Sangeeta Dhawan
Stian Lie Hagen
Bjarne Undheim 
Lars Enevoldsen
Mons Skrettingland
Andreas Bjorland
1) Vidar Haugland  
2) Kate Helen Seldal 
1) Vidar Haugland  
2) Kate Helen Seldal 
Gro A. Steine
Alf Henning Heggheim
Njål Skår
Leif Erik Egaas
Henrik Halleland
Ann Sissel Haukland
Marthon Skårland 
Bjørn Kahrs (H)
Henry Tendenes
Jostein Eiane

Generalforsamling Bedriftsforsamling
Selskapets generalforsamling utgjøres av ordførerne i 
aksjonærkommunene som stemmer i henhold til det antall 
aksjer den enkelte eier besitter.

Bedriftsforsamlingen ble 25. april 2018 valgt for fire år. 
Ane Mari Braut Nese ble valgt som leder og  
Mirjam Ydstebø som nestleder fram til 2020.

Konsernstyre

Svein Gjedrem
Styremedlem

Svein Gjedrem (f. 1950) ble valgt inn i 
konsernstyret våren 2018. Gjedrem har 
tidligere vært sentralbanksjef og finans-
råd. Han var sentralbanksjef (1999-2010) 
og leder av hovedstyret i Norges Bank. 
Han har lang erfaring fra Finansdeparte-
mentet, der han har vært finansråd i to omganger (1995-1998 og 
2011-2014). Han er opprinnelig fra Finnøy og bor nå i Oppegård 
kommune. I sin ungdom spilte Gjerdrem på A-laget til Viking og 
deretter i Lyn. Gjedrem er styrets leder i Helse Bergen og Helse 
Sør-Øst, samt styrets nestleder i Det Stavangerske Dampskibs-
selskab. Gjedrem ble i mars 2018 valgt til formann for OECD 
landhøringskomité. 

Pål Morten Borgli
Styremedlem

Pål Morten Borgli (f. 1967) ble valgt 
inn i konsernstyret våren 2016. Borgli 
er varaordfører i Sandnes kommune. 
Han har  yrkesbakgrunn innen salg og 
markedsføring. Borgli har hatt flere 
ledende verv i Fremskrittspartiet og er 
medlem av Fylkestinget og Fylkesutvalget i Rogaland.

Sissel Knutsen Hegdal
Styremedlem

Sissel Knutsen Hegdal (f. 1965) ble valgt 
inn i konsernstyret våren 2018. Knutsen 
Hegdal er nestleder i bystyregruppen 
til Stavanger Høyre og har lang politisk 
erfaring.  Knutsen Hegdal har arbeidet 
som advokat med egen advokatpraksis 
siden 2004. Hun har bred forretningsjuridisk kompetanse innen 
kontraktsrett, arbeidsrett og generasjonsskifter. Hegdal har vært 
ansatt advokat i flere advokatfirma og har erfaring fra en rekke sty-
reverv. I dag er hun styreleder i Odeon Kino Stavanger/Sandnes, 
Nordnorsk Kunstmuseum og Museum Stavanger. Hun er også 
styremedlem i IVAR og Stavanger Forum.

Marie Folstad
Styremedlem

Marie Folstad ble valgt inn i styret våren 
2018. Hun er utdannet sivilingeniør i 
Energi og miljø fra NTNU og jobber til 
daglig som  forretningsutvikler i Lyse Neo. 
Folstad er også konserntillitsvalgt for 
Tekna i Lyse.

Arne Sele
Styremedlem

Arne Sele har hatt flere perioder i kon-
sernstyret og ble sist valgt inn våren 2018. 
Han jobber til daglig som prosjektleder i 
Lyse Elnett. Arne er også leder i EL og IT 
foreningen i Lyse (fulltid), og har verv som 
styremedlem i Lyse Elnett, EL og IT distrikt 
Rogaland og som landstyrerepresentant EL og IT Forbundet.
 

Kristine Enger
Nestleder

Kristine Enger (f. 1968) ble valgt inn i 
konsernstyret våren 2016 og har vært 
styrets nestleder siden våren 2018. Enger 
er ordfører i Randaberg kommune. Hun 
er utdannet siviløkonom fra NHH og har 
tilleggsutdanning innen sosiologi (Cand. 
Polit.) og praktisk pedagogikk. Ordføreren har yrkesbakgrunn fra 
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, Helse Vest og Fylkes-
mannen hvor hun nå har permisjon fra stillingen som fagdirektør.

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Stine Rolstad Brenna (f. 1965) ble valgt 
inn i konsernstyret våren 2018. Hun har 
tidligere hatt rollen som CFO/finanssjef 
i flere større selskap, blant annet E-CO 
Energi, Avishuset Dagbladet, ConfirmIT, 
Orkla-konsernet og Norske Skog. Rolstad 
Brenna har erfaring fra en rekke styreverv over mange år. I dag er 
hun styrets leder i Rabbalshede Kraft og styremedlem i blant annet 
Boligbygg Oslo, Oslo Vognselskap og tidligfase selskaper som 
Fjong, BizBot og TheFactory Angels.

VARAREPRESENTANTER: Egil Olsen for Harald Espedal, Dagny Sunnanå Hausken for Kristine Enger, Stanley Wirak for Pål Morten Borgli, Jone Heggheim for Svein Gjedrem, 
Marion Svihus for Stine Rolstad Brenna, Sissel Stenberg for Sissel Knutsen Hegdal og Karen Ommundsen for ansattrepresentantene.

Konsernstyret består av åtte styremedlemmer. Seks er valgt av aksjonærene og to er ansattrepresentanter. I tillegg har 
ansatte en observatør og det samme har Rogaland fylkeskommune. Lederen av bedriftsforsamlingen kan også møte i styret 
som observatør. Styremedlemmene velges for to år om gangen. Vanligvis har konsernstyret rundt ti møter i året.
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Eimund Nygaard
Konsernsjef

Eimund Nygaard er administrerende 
direktør i morselskapet Lyse AS og  
konsernsjef for Lyse-konsernet.  
Nygaard er født i 1959 og utdannet i 
økonomisk-administrative fag ved  
Rogaland Distriktshøyskole.  
Foruten flere styreverv i Lyse-konsernet er Nygaard medlem av 
 styret i  Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetsfondet samt 
 styremedlem i Norges forskningsråd. Han er også styreleder i 
bransjeorganisasjonen Energi Norge og styremedlem i Renovas-
jonen IKS.

Konsernledelse

Toril Nag
Konserndirektør tele

Konserndirektør Toril Nag, født 1964, 
har ansvaret for forretningsområde tele/
teknologi i Lyse. Forretningsområdet 
omfatter en rekke fiberselskaper i Norge 
og Danmark (herunder Lyse Fiber,  
Viken Fiber og flere), og datterselskapet 
Altibox som leverer høyhastighets internett og digitale under-
holdningstjenester. Nag er også styreleder i konsernets kundeser-
vice-selskap, Lyse Dialog. Hun er utdannet sivilingeniør i Computer 
Science fra University of Strathclyde og har tilleggs utdannelse i 
ledelse fra Handelshøyskolen BI. 

Nag har ledererfaring fra store IT- og telekomselskaper, bank 
og finans, og har bred styre-erfaring. Av andre tillitsverv er hun 
 nestleder i styret i bransjeorganisasjonen IKT Norge, medlem 
av det regjeringsoppnevnte Digitaliseringsrådet samt styrings-
gruppen i Digital21.

Gyrid Holmen
Konserndirektør HR

Gyrid Holmen, født 1965, er konsern-
direktør for HR i Lyse. Holmen er utdannet 
jurist fra Universitet i Bergen. Hun har bak-
grunn som dommerfullmektig og advokat 
i privat og offentlig virksomhet. Hun har 
flere styreverv i Lyse-konsernet, herunder 
styremedlem i Lyse Produksjon og Lyse Neo.

Ove Jølbo
Konserndirektør for kommunikasjon  
og samfunnskontakt

Ove Jølbo, født 1957, er konserndirektør 
for kommunikasjon og samfunnskontakt i 
Lyse. Han har ansvar for intern og ekstern 
kommunikasjon, eier- og myndighets-
kontakt, samfunnsansvar, sponsorater 
og eiendomstjenester. Jølbo er utdannet jurist (cand.jur.) ved 
 Universitetet i Oslo. I tillegg til flere styreverv i Lyse-konsernet,  
er han leder av Domkirken og St. Petri menighetsråd, nestleder  
i styret for Menighetenes Alderssenter/Tasta sykehjem og 
 styremedlem i Stiftelsen Signe Marie.

Grethe Høiland
Konserndirektør elnett

Grethe Høiland, født 1956, er konsern-
direktør for elnett i Lyse. Hun er utdannet 
sivilingeniør elkraftteknikk ved NTH i 
Trondheim og bedriftsøkonom BI. Foruten 
styreverv i Lyse-konsernet er  
Høiland styrets nestleder i Helse  
Stavanger, styremedlem i BKK nett og styremedlem i Bouvet.

Eirik Børve Monsen
Konserndirektør økonomi og finans

Eirik Børve Monsen, født 1974, har 
 ansvaret for økonomi, finans og 
 anskaffelser. Han er utdannet stats-
autorisert revisor og har en MBA fra 
NHH. I tillegg er han siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI i Oslo, og rente-
analytiker og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.  
Eirik er styremedlem i Lyse Fiberinvest.Leiv Ingve Ørke

Konserndirektør energi

Leiv Ingve Ørke, født 1962, er konsern-
direktør for energi i Lyse-konsernet.  
Han er utdannet statsautorisert revisor fra 
NHH. Utover flere styreverv i Lyse-kon-
sernet er Ørke nestleder i Sira Kvina 
Kraftverk, styremedlem i NorthConnect, 
og styremedlem i stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland.

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. 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.

Cato Gundersen
Direktør anskaffelser

Cato Gundersen, født 1984, er direktør 
anskaffelser i Lyse. Han har utdanning 
fra Høgskolen i Molde hvor han er tildelt 
graden erfaringsbasert master i logistikk. I 
tillegg har han Bachelor i militære studier, 
lederskap med fordypning i logistikk og 
ressursstyring fra Luftkrigsskolen. Gundersen kom til Lyse fra olje- 
og gassbransjen, og har tidligere jobbet i Forsvaret.

Geir Magne Tjåland
Finanssjef

Geir Magne Tjåland, født 1981, er 
finanssjef for Lyse konsernet og har 
ansvar for finansiering av konsernets 
virksomhet, likviditet, kapitalstruktur og 
rente- og  valutarisiko. Tjåland er utdannet 
siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og 
har en MBA i finans fra NHH. Han er styreleder i Istad Fiber, sty-
remedlem i Lyse Fiber, Innlandet Fiber, Nordvest Fiber og Nimbus 
Direct.

Leif Harald Jensen
Juridisk direktør

Leif Harald Jensen, født 1966, er juridisk 
direktør i Lyse. Han er utdannet jurist fra 
Universitetet i Bergen og har flere års er-
faring som advokat fra privat og  offentlig 
virksomhet. Jensen er nestleder i styret i 
mobilitetsselskapet Entur.

Geir Arve Vika
IT-direktør

Geir Arve Vika, født 1962, er IT- direktør 
i Lyse-konsernet. Han har teknisk 
utdannelse fra Forsvaret, samt høyskole 
og universitets-utdannelse, herunder 
organisasjons- og arbeidslivspsykologi. 
Han har ansvar for konsernets IT-strategi. 
Vika er styremedlem i Lyse Dialog.

Peter Schwarz
Kommunikasjonssjef

Peter Schwarz, født 1982, er 
 kommunikasjonssjef i Lyse og er ansvarlig 
for intern og ekstern kommunikasjon 
i konsernet. Han har utdanning fra 
 Universitetet i Oslo og Rice University i 
Houston. Peter kom til Lyse fra olje- og 
gassbransjen, og har tidligere jobbet ved Universitetet i Stavanger.

Rosalie Poen
Konsernregnskapssjef

Rosalie Poen, født 1980, er konsern-
regnskapssjef i Lyse. Hun er utdannet 
statsautorisert revisor og har en master i 
Business Administration and Finance og 
en post-master i Accountancy. Rosalie 
kom til Lyse fra PwC hvor hun har jobbet 
15 år i ulike roller, blant annet som direktør for revisjons- og 
 konsulentvirksomheten. Rosalie er styremedlem i Lyse Elnett.

Konsernstab

Hans Wilhelm Vedøy
Økonomidirektør energi

Hans Wilhelm Vedøy, født 1972, er 
økonomidirektør for energiselskapene 
i Lyse konsernet. Han er utdannet stats-
autorisert revisor. Han arbeider mye med 
 rammebetingelser for kraftbransjen på 
skatteområdet. Han er styremedlem i 
Altibox, Såkorn Invest og Forus Energi-
gjenvinning.

Solveig Gjerde Hjelle
Økonomidirektør tele

Solveig Gjerde Hjelle, født 1980, er 
økonomidirektør for Tele-området i Lyse. 
Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og 
kom fra KPMG til Lyse i 2007. Solveig har 
vært konsernregnskapssjef i Lyse og har 
også hatt rollen som konsernkoordinator. 

Dagfinn Wåge
Leder for F&U og Innovasjon

Dagfinn Wåge, født 1964, er leder av 
FoU & Innovasjon i Lyse. Han har en 
mastergrad innen IKT fra Universitetet 
i Stavanger, samt en mastergrad innen 
innovasjonsledelse fra BI, og kom
fra Telenor til Lyse i 2006. Dagfinn har 
vært både leder for produktavdelingen og innovasjonsavdelingen i 
Altibox før han tok fatt som leder av FoU & Innovasjon i Lyse i 2012.

Øystein Aase
Ansvarlig kundeutvikling

Øystein Aase, født 1980, er ansvarlig 
kundeutvikling i Lyse. Han er utdannet i 
internasjonal strategi og markedsføring 
fra BI/NMH og Nanyang Technological 
University i Singapore. Han har flere års 
erfaring med marked og kundestrategi. 
Øystein kom til Lyse fra finansbransjen i 2010 og har tidligere 
jobbet i Societe Generale.

Lyse AS er morselskap i Lyse-konsernet og organiserer felles funksjoner på vegne av selskapene: Anskaffelser,  
Eiendomsservice, Finans, HR, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Juridisk, Personvern, Regnskap, IT,  Digitale flater og  
FOU og innovasjon.
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Leiv Træet
Konserncontroller

Leiv Træet, født i 1958, er konsern-
controller i Lyse. Han er utdannet 
 statsautorisert revisor og Master of  
Business/Administration in Finance.  
Har koordineringsansvar for det samlede 
controller-arbeidet i samarbeid med 
økonomidirektør. Har videre et spesielt ansvar for  
å overvåke konsernets risiko-eksponering, samt igangsette og lede  
 utviklingsprosjekter. 

Eirik Gundegjerde
Direktør for strategiske prosjekter

Eirik Gundegjerde, født 1961, har hatt 
flere ledende stillinger i Lyse-konsernet. 
I dag er han direktør for strategiske 
 prosjekter, med ansvar for blant annet 
5G- og mobilitetsprosjektet og samar-
beid med Universitetet i Stavanger. 
Gundegjerde har en bachelorgrad fra Rogaland distriksthøyskole 
(nå UiS), og en videreutdanning innenfor i informatikk fra samme 
sted. Gundegjerde har styreverv i Nordic Edge, Valide Invest, NHO 
Rogaland og Sandnes Ulf.

Konsernstab

Selskaper i Lyse-konsernet

LYSE PRODUKSJON AS 
Selskapet eier kraftverk og er ansvarlig 
for driften, vannhusholdningen og 
produksjon sstyringen.
 
Direktør: Bjørn Honningsvåg 
Styre: Leiv Ingve Ørke, Jone Heggheim, 
Leif Nesse, Asbjørn Høivik, Turid Marie 
Espeset, Gyrid Holmen, Solveig Gjerde 
Hjelle, Lars Yngve Garpestad, Robert Ediassen

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  3 417 507 
Driftsresultat 2018  2 290 140 
Antall årsverk  63 

LYSE ENERGISALG AS
Selskapet er ansvarlig for alle salg av  
 energiløsninger til private og bedrifts-
kunder innen strøm, gass, fjernvarme og 
kjøling.

Direktør: Trude Marit Risnes 
Styre: Leiv Ingve Ørke, Toril Nag,  
Håvard Balke, Inglen Haugland,  
Tor Morten Osmundsen

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  1 561 527 
Driftsresultat 2018  77 710 
Antall årsverk  16

LYSE FIBER AS  
Lyse Fiber bygger, drifter og vedlike-
holder fibernettet i Sør-Rogaland, og de 
selger Altibox-produkter til privat- og 
bedriftskunder.

Direktør: Tor Morten Osmundsen
Styre: Toril Nag, Tore Kristoffersen,  
Geir Magne Tjåland, Astrid R. Norheim, 
Frank Strømfjord

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  766 864 
Driftsresultat 2018  179 736 
Antall årsverk  48

LYSE NEO AS  
Lyse Neo har ansvar for utvikling av de 
nye energiløsningene og produktene 
gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling, 
gass som drivstoff (CNG) og elektrisitet i 
transportsektoren.

Direktør: Audun Aspelund
Styre: Leiv Ingve Ørke, Asbjørn Høivik, 
Astrid R. Norheim, Gyrid Holmen, Kjell Øyvind Pedersen,  
Marie Folstad

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  424 878 
Driftsresultat 2018  39 826 
Antall årsverk  43

Lyse-konsernet består av mange selskaper. Lyse AS er morselskapet i konsernet. Den viktigste oppgaven til Lyse AS  
er å ivareta eierrollen i hel- og deleide datterselskaper.

ALTIBOX AS  
Selskapet utvikler, leverer og drifter innova-
tive innholdsprodukter for  fiberselskaper.

Direktør: Thomas Skjelbred 
Styre: Toril Nag, Eirik Gundegjerde, Anne 
Berit Rørlien, Grethe Høiland, Hans Wilhelm 
Vedøy, Jon-Erik Johansen, Salve Spinnangr
 
Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  2 206 645 
Driftsresultat 2018  199 418 
Antall årsverk  176

SIGNAL BREDBÅND  AS
Signal Bredbånd AS er Nord-Norges 
største fiberleverandør. Selskapet 
bygger og drifter fibernett, og leverer 
bredbånds tjenester i Nordland, Troms og 
Finnmark.

Direktør: Ole Johnny Johansen 
Styre: Toril Nag, Ingrid Vestvik, Ove Jølbo, 
Stian Berg, Odd Emil Ingebrigtsen, Lars-Erik Gullerud,  
Jørgen Dalheim Olsen

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  254 123 
Driftsresultat 2018  20 010 
Antall årsverk  67

VIKEN FIBER AS 
Viken Fiber er Norges største fiber-
selskap, med hovedkontor i Drammen. 
Selskapet bygger og drifter fibernett og 
leverer bredbåndstjenester fra Altibox til 
husstander og bedrifter i Buskerud, Oslo, 
Akershus, Vestfold, Østfold og Grenland.

Direktør: Anne Berit Rørlien 
Styre: Toril Nag, Margrethe Smith, Anders Brandt, Egil André Ø. 
Jacobsen, Rene Bostrøm, Thomas Skjelbred, Kjetil Roso, Kristian 
Raflund

Beløp vises i tusen kr  
Driftsinntekter 2018  1 255 960   
Driftsresultat 2018 215 484
Antall årsverk  94

ALTIBOX DK  

Direktør: Søren Harding 
Styre: Tore Kristoffersen, Eirik 
 Gundegjerde, Ørjan Aukland,  
Mabel Moya
 
Beløp vises i tusen DKK 
Driftsinntekter 2018  139 939 
Driftsresultat 2018  15 182 
Antall årsverk  31

SMARTLY AS   
Smartly utvikler og leverer enkle og 
 effektive løsninger for energistyring 
til både boligselskap og bedrift, med 
hensyn til måling, rapportering og styring 
av energiforbruk. 

Direktør: Kristian Helland
Styre: Leiv Ingve Ørke, Jens Arne 
 Steinsbø, Tore Strømmen Berntsen, Ane Marte Økland Hausken,  
Maria Fogelfors Wredmark 

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  96 291 
Driftsresultat 2018 -27 945
Antall årsverk  20

Selskaper i Lyse-konsernet

LYSE FIBERINVEST AS   
Selskapet eier og forvalter konsernets 
 eierandeler i selskaper innen tele sektoren.

Direktør: Toril Nag 
Styre: Eimund Nygaard, Eirik Børve  
Monsen, Marianne Frøystad, Hanne 
Ringnes Sanne, Atle Soma
 
Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  250 
Driftsresultat 2018 -10 013
Antall årsverk  1

LYSE DIALOG AS   
Lyse Dialog AS er som ansvarlig for all 
kundekontakt konsernets ansikt utad.
 
Direktør: Astrid Norheim 
Styre: Toril Nag, Geir Arve Vika, Øystein 
Aase, Stian Røisland, Trude Marit Risnes, 
Aud Bjerga Sigurdson, Kim Andre 
Aannevik

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  241 845 
Driftsresultat 2018 -6 843
Antall årsverk  145

LYSE ELNETT AS   
Lyse Elnett er nettselskapet til 
 kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, 
Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, 
Time, Gjesdal, Hjelmeland, Forsand og 
Kvitsøy. Nettselskapet eier og er ansvarlig 
for strømnettet. Selskapet sørger for at 
strøm fra kraftleverandører blir transport-
ert til boliger og bedrifter.
 
Direktør: Håvard Tamburstuen 
Styre: Grethe Høiland, Ove Otterbech Jølbo, Rosalie Poen,  
Magne Gunnar Bratland, Hans Terje Ylvisåker, Øyvind S. Ediassen, 
Arne Sele, Sigmund Salamonsen

Beløp vises i tusen kr 
Driftsinntekter 2018  1 527 609 
Driftsresultat  2018  206 434 
Antall årsverk  335
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§ 1
Selskapets navn er Lyse AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 3
Selskapets formål er å:
• Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet
• Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning  
 til selskapets kunder
• Være en kundeorientert, konkurransedyktig  
 aktør og en attraktiv samarbeidspartner
• Kunne tilby kundeløsninger som gir kunden  
 valgfrihet og mulighet for effektive og  
 miljøvennlige energiløsninger
• Delta i næringsutvikling og næringsvirksomhet  
 med relevans til kjernevirksomhetene, enten selv  
 eller i samarbeid med andre, gjennom etablering,  
 aksjekjøp, sammenslutning m.v.

§ 4
Selskapets aksjekapital er kr 1.008.983.000 fordelt på 
1.008.983 aksjer à kr 1.000,-.

§ 5
Selskapets firma tegnes av styreleder eller styrets nest-
leder samt et styremedlem i fellesskap eller et styre-
medlem og selskapets administrerende direktør.
Styret kan meddele prokura.

§ 6
Bare kommuner og Lyse Kraft DA kan være  aksjonærer.

Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

§ 7
Ved salg eller annen avhendelse av aksjer skal de øvrige 

aksjonærer ha forkjøpsrett. Dersom en aksjeeier ønsker 
å selge sine aksjer, skal denne med rekommandert brev 
underrette styrets leder med opplysning om kjøpstilbud. 
Styrets leder skal straks og innen 14 dager etter underret-
ning er mottatt, skriftlig varsle de øvrige aksjonærer med 
re kommandert varsel. Den som ønsker å gjøre forkjøps-
rett gjeldende, må underrette selskapet ved styrets leder 
innen en frist på 90 dager fra det tidspunkt styrets leder 
mottok melding om at aksjer ønskes overdratt.

Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøps-
retten, fordeles de aksjer som er på salg forholdsmessig i 
forhold til den tidligere aksje besittelse.

Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir 
overskytende aksje/r, overdrar den/de som på forhånd 
har flest aksjer den/de overskytende og i tilfelle likhet, 
foretas loddtrekning.

For at forkjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende må 
kjøpesummen erlegges eller deponeres innen 30 dager 
fra melding om at forkjøpsretten gjøres  gjeldende. Hvis 
det skal avholdes voldgift,  bestemmer styret hvilket beløp 
som skal deponeres. Styrets beslutning skal meddeles 
ved rekommandert brev.

Fristene i denne bestemmelse gjelder fra det 
 rekommanderte brevs postleggelse. Dersom det er 
uenighet om hvorvidt den avtalte pris er reell, har de(n) 
forkjøpsberettigede rett til å kreve at verd settelsen avgjø-
res ved voldgift. Dersom det skal avholdes voldgift, skal 
den som ønsker å selge aksjene utpeke en av voldgifts-
mennene. Den/de som gjør  forkjøpsretten gjeldende, 
eventuelt  bestrider at kjøpe tilbudet er reelt, utpeker en 
annen voldgiftsmann. De to voldgiftsmennene oppnev-
ner i fellesskap oppmann som skal delta i avstemmingen. 
Opp mannen skal ha advokats eller statsautorisert revisors 
kvalifikasjoner. Dersom voldgiftsmennene ikke blir enige 

om valg av oppmann, oppnevnes oppmannen av Justitia-
rius ved Stavanger Byrett. Dersom overdragelsesbeløpet 
fastsettes ved voldgift, skal beløpet være betalt innen 30 
dager etter at over dragelsesbeløpet er fastsatt.

Ved voldgiftsnemndens avgjørelse skal en fastsette 
verdien av aksjene basert på selskapets avkastningsverdi, 
under forutsetning av fortsatt drift.

§ 8
Selskapets styrende organer skal være general-
forsamlingen, bedriftsforsamlingen og styret.

§ 9
Selskapets styre skal bestå av 8 medlemmer med per-
sonlige varamenn. Styret, herunder leder og nestleder, 
utpekes av bedriftsforsamlingen.

Styrets medlemmer utpekes for 2 år ad gangen.

2 av styrets medlemmer utpekes av og blant  selskapets 
ansatte. I tillegg oppnevner de ansatte en observatør med 
møte- og talerett i styret.

Administrerende direktør og bedriftsforsamlingens leder 
har møte- og talerett i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 av styrets medlem-
mer er til stede.

Ved stemmelikhet har styrets leder, eventuelt  nestleder 
dobbeltstemme.

§ 10
Selskapets bedriftsforsamling skal bestå av 66 
 medlemmer, med personlige varamedlemmer, hvorav 
44 medlemmer oppnevnes av selskapets  akjonærer. 1/3 
av bedriftsforsamlingen velges av og blant  selskapets 
ansatte.

Bedriftsforsamlingens medlemmer velges for 4 år ad 
gangen.

§ 11
Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med styrets og admi-
nistrerende direktørs forvaltning av selskapet,
herunder:
• Utpeke styre, samt velge dets leder og nestleder
• Gi utalelse til generalforsamlingen om styrets  
 forslag til resultat, regnskap og balanse
• Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets  

 forslag til anvendelse av overskudd eller  
 dekning av underskudd.

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen 
avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig 
omfang i forhold til selskapets ressurser eller rasjonali-
sering av driften som vil medføre større endringer eller 
omdisponeringer av arbeidsstyrken.

§ 12
Styrets kompetanse er i henhold til aksjelovens 
 bestemmelser, med mindre særskilte funksjoner etter 
disse vedtektene er overlatt andre styrende organer.

§ 13
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen 
utgangen av april måned.

På generalforsamlingen representerer hver aksje en 
stemme.

Den ordinære generalforsamling skal:
1.  Fastsette resultatregnskap og balanse,  
 herunder anvendelse av årsoverskudd eller  
 dekning av årsunderskudd
2.  Velge aksjonærenes medlemmer til  
 bedriftsforsamlingen
3.  Behandle andre saker som iht. lov eller  
 vedtekter hører under generalforsamlingen
4.  Velge revisor
5.  Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og  
 til revisor.

§ 14
Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av den 
representerte aksjekapital, samt tilslutning fra minst 5 
aksjonærer.

§ 15
Vedtektenes §§ 10, 11 og 13 3. ledd nr. 2 trer i kraft med 
virkning fra 1.1.1999. Inntil ikrafttredelse utpeker general-
forsamlingen de aksjonærvalgte medlemmer, samt leder 
og nestleder.

Vedtekter 
for Lyse AS
(sist vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 23. juni 2016)
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særsynspunkter protokolleres bare når dette er tjenlig for 
oppfølging av saken, eller når et styremedlem krever det.

Styremedlemmer som er uenig i vedtak må stemme mot. 
Protokollen skal alltid angi hvem som stemte for og mot 
beslutninger. Den som er uenig kan be om å få sitt syn ført 
inn i protokollen. Dette gjelder også konsernsjef.

Utkast til protokoll skal være styrets medlemmer i hende 
senest en uke etter at møtet er avholdt. Ønske om 
 justeringer i foreslått tekst meddeles referenten, som 
vurderer styremedlemmets forslag til endring i samråd 
med styrets leder.

Protokollen skal underskrives av alle de medlemmene 
som har deltatt i styrebehandlingen. Øvrige styre-
medlemmer underskriver på at de er kjent med innholdet 
i protokollen. Protokollen godkjennes i neste styremøte.

3 STYRETS SAMMENSETNING – RESSURSER,  
 RETTIGHETER OG PLIKTER

Styret har åtte medlemmer med personlige varamenn 
og utpekes i henhold til retningslinjer i aksjonæravtalen. 
Styrets leder og nestleder utpekes av bedriftsfor-
samlingen. Styremedlemmene velges for to år om 
gangen. To av styrets medlemmer utpekes av og blant 
selskapets ansatte. 

I tillegg utnevner de ansatte en observatør med møte- og 
talerett i styret.

Bedriftsforsamlingens leder har møte- og talerett i styret.

I tillegg har Rogaland fylkeskommune rett til å oppnevne 
en observatør.

3.1  Styrets kompetanse
Sammensetningen av styret skal være slik at de 8 med-
lemmene dekker følgende kompetanseområder:

•  Bransjekunnskap – erfaring og kunnskap innen  
 konsernets virksomhet
•  Kontaktnett
•  Økonomi- og finansieringserfaring
•  Markedskunnskap
•  Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til  
 organisasjonsmessige endringsprosesser

Innkallelser til styremøter skjer skriftlig, via e-post eller 
ved annen allmenn akseptert elektronisk/digital kommu-
nikasjon og hvis mulig med angivelse av dagsorden, tid 
og sted for møtet. Innkallelser per telefon skal bekreftes 
via e-post. Har noen forfall, skal personlig varamedlem til 
vedkommende styremedlem innkalles.

Ekstraordinære styremøter innkalles når selskapets 
virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever 
dette. Møtet varsles på hensiktsmessig måte og innenfor 
tilstrekkelig frist.

2.2  Behandling av saker i styret
Styremøtene ledes av styrets leder, eller i dennes fravær 
styrets nestleder.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre 
styrets leder finner at saken kan behandles på annen 
 betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at 
styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet 
behandling av saker som behandles uten møte. Styre-
medlemmene og konsernsjef kan kreve møtebehandling. 
Årsberetning og årsregnskap skal behandles i møte.

Konsernsjef forbereder saker som skal behandles i 
styret i samråd med styrets leder. Saksfremleggene skal 
 forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfreds-
stillende beslutningsgrunnlag.

Konsernsjef deltar på styremøtene, men er ikke 
medlem av styret. I saker hvor konsernsjef ikke bør 
delta i  behandlingen, skal styreleder klarere dette med 
 konsernsjef på forhånd. 

2.3  Avstemninger
Styret er vedtaksdyktig når minst 6 av styrets 8 
 medlemmer/varamedlemmer er til stede, og alle styre-
medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i 
behandlingen av saken.

Styret fatter vanlig flertallsbeslutning blant de møtende.  
I tilfelle stemmelikhet har styrets leder, eventuelt  nestleder, 
dobbeltstemme. 

2.4  Styreprotokoll
Styreprotokollene skal angi tid, sted, deltakere, hvorvidt 
styret er beslutningsdyktig, behandlingsmåte og saks-
nummer. I den enkelte sak skal det protokolleres hva saken 
gjelder, hvilket grunnlag styret har hatt til vurdering, arkiv-
referanse og styrets vedtak. Der det kan ha betydning for 
forståelsen av vedtaket, skal det gis en kort begrunnelse 
for styrets beslutning. Momenter fra diskusjonen eller 

1 FORMÅL MED STYRETS ARBEID

Styret skal være ansvarlig for ledelsen av selskapets 
 virksomhet. Selskapets virksomhet skal følge formålet 
til Lyse AS nedfelt i vedtektenes § 3, aksjonæravtaler, 
 retningslinjer og rammebetingelser gitt av eierne 
gjennom uttalelser på generalforsamlinger og 
 bedriftsforsamlingsmøter.

Styrets har følgende hovedoppgaver:

•  Strategioppgaver
•  Forvaltnings- og organiseringsoppgaver
•  Tilsyns- og kontrolloppgaver
•  Egenoppgaver

Styrets har følgende sakstyper:

•  Referatsaker
•  Orienterings- og oppfølgingssaker
•  Drøftingssaker
•  Beslutningssaker

2 STYRETS MØTER

Styret skal normalt gjennomføre 10 -12 ordinære 
styremøter pr. år samt et styreseminar. Møter avholdes 
basert på en møteplan for året hvor en påser at styrets 
hovedoppgaver dekkes, konferer punkt 4. Ut over 
dette møtes styret når styreleder kaller styret sammen til 
 ekstra ordinære møter.

2.1  Innkallelse til styremøte
Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker 
som hører under styret. Styremedlemmene og konsern-
sjef kan kreve at styret behandler bestemte saker.

0 GENERELT
Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om 
styrets arbeid og saksbehandling innenfor rammen av 
aksjelovens regler og selskapets vedtekter jf. aksjeloven 
§ 6-23. Instruksen bygger også på selskapets vedtatte 
prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Styret har etter aksjeloven § 6-12 det overordnede 
ansvaret for forvaltningen av selskapet. Styret skal blant 
annet sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, 
fastsette planer for virksomheten og plikter å påse at dets 
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll.

Etter aksjeloven § 6-13 skal styret føre tilsyn med den 
daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Innen rammeverket ”god eierstyring og selskapsledelse” 
er styrets rolle å skape et godt lederskap i selskapet, 
preget av entreprenørskap innen en ramme av gjennom-
tenkte og sikre kontroller som gjør at virksomhetens risiko 
blir vurdert og håndtert.

Overordnet skal styret sette strategiske mål, sikre at det 
er nødvendige menneskelige og finansielle ressurser 
tilgjengelige for å møte fastsatte mål og følge opp at 
ledelsen gjennomfører det som er forventet av den. Styret 
trekker også opp selskapets retningslinjer for hvordan det 
integrerer hensyn til omverdenen i verdiskapingen, og 
skal overvåke at disse blir etterlevd.

Ved eventuell motstrid mellom styreinstruks og selskapets 
vedtekter, vedtak fattet i generalforsamling eller ufra-
vikelige bestemmelser i lov, viker bestemmelsene i denne 
instruks for disse, og instruksen tas opp for justeringer.

Selskapets styremedlemmer, konsernsjef og revisor skal 
gjøre seg kjent med gjeldende styreinstruks.

Styreinstruks 
for Lyse AS
(vedtatt av styret 18.01.2007, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012, 19.12.2013, 
30.10.2014, 28.01.2016 og 22.02.2019)
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• Treffe beslutninger i saker som på annen måte er av  
 uvanlig art eller av stor betydning etter selskapets  
 forhold
• Treffe nødvendige beslutninger i saker der dette er  
 spesifikt foreskrevet i lov eller forskrift

5.3  Tilsyns og kontrolloppgaver
Styret påser at:
• Styrets vedtak følges opp
• Forvaltningen som foretas av konsernsjef etter  
 delegasjon fra styret, skjer på en betryggende måte
• Konsernsjef benytter betryggende og effektive  
 styrings- og kontrollsystemer (intern kontroll),  
 herunder systemer for styring av risiko som gir en  
 tilfredsstillende oversikt over konsernets  
 risikoeksponering
• Retningslinjer i konsernets prinsippnotat for  
 fullmakter samt fullmatsmatrise etterleves
• Etablerte kontrollrutiner fungerer som forutsatt og at  
 det iverksettes nødvendige tiltak for å redusere  
 ekstraordinær risikoeksponering
• Det gjennomføres etter-rapporteringer på  
 utviklingen av investeringer av vesentlig størrelse i  
 forhold til konsernets virksomhet
• Rapporter fra ekstern revisor drøftes og eventuelle  
 pålegg besørges iverksatt. Anbefalinger fra revisor  
 drøftes og vies tilstrekkelig oppmerksomhet
• Rapporter fra revisjonsutvalget, jfr kap 6,  
 behandles, og eventuelle tiltak vurderes
• Rapporter fra internrevisjoner iverksatt på ad hoc  
 basis behandles, og eventuelle tiltak vurderes
• Retningslinjene i konsernets policydokumenter for  
 eierstyring og selskapsledelse etterleves
• Konsernets retningslinjer for hvordan det integrerer  
 hensyn til omverdenen i verdiskapningen følges opp
• Det foreligger tilfredsstillende rutiner for å sikre  
 oppfølging av prinsipper og retningslinjer fastsatt av  
 styret blant annet i forhold til etisk atferd,  
 lovetterlevelse, helse, miljø og sikkerhet samt  
 ivaretakelse av samfunnsansvar

5.4  Egenoppgaver
Styret følger opp at det årlig gjennomføres:
• en egenevaluering av styrets arbeids- og  
 funksjonsmåte
• en evaluering av konsernsjef 
• en evaluering av styrets mål, strategier og  
 risikoprofil

Styret besørger innkalling til generalforsamling, og 
at nødvendig dokumentasjon sendes aksjonærene i 

5.1  Strategioppgaver
• Fastsette mål
• Utvikle og vedta overordnet strategi for konsernet,  
 herunder den overordnede strategi for hvert enkelt  
 hovedvirksomhetsområde
• Fastsette risikoprofil for virksomheten
• Utvikle og vedta finansielle målsettinger for konsernet
• Godkjenne den overordnede organiseringen av  
 konsernet

5.2  Forvalting og organisasjonsoppgaver
• Ansette konsernsjef, utarbeide dennes  
 arbeidsinstruks og fastsette dennes godtgjørelse
• Overvåke og iverksette tiltak som sikrer at konsernet  
 har tilstrekkelige ressurser og riktig kompetanse
• Utarbeide og revidere konsernets prinsipper for  
 eierstyring og selskapsledelse samt retningslinjer  
 for hvordan konsernet integrerer hensyn til  
 omverdenen i verdiskapningen. 
• Overvåke og iverksette tiltak som sikrer at selskapets  
 og konsernets finansielle stilling er tilfredsstillende
• Godkjenne konsernets finansielle plan og  
 investeringsramme for kommende regnskapsår
• Vedta og årlig revidere konsernets prinsippnotat  
 for fullmakter samt fullmaktsmatrise. Fullmakts- 
 matrisen trekker opp rammene for administrerende  
 direktørs, datterselskapsstyres og konsernsjefs  
 kompetanse til å pådra det enkelte selskap  
 forpliktelser, og er Lysekonsernets styrende  
 dokument for fullmakter
• Godkjenne strategi for prissikring av framtidig  
 kraftproduksjon (prissikring), risikorammer for  
 krafthandel (trading) samt finans- og valutastrategi
• I samarbeid med administrasjonen definere  
 hensiktsmessige rapporteringslinjer og – former
• Foreta periodevis gjennomgang av resultater  
 sammenholdt med planer, investeringsrammer og  
 fastlagte måltall
• Avlegge og rapportere perioderegnskap
• Godkjenne årsregnskap og årsberetning innen fire  
 måneder etter regnskapsårets utgang, herunder  
 fremme forslag til utbytte overfor bedriftsforsamlingen  
 i henhold til gjeldende aksjonæravtale
• Oversende årsregnskapet og årsberetningen til  
 bedriftsforsamlingen for uttalelse, samt fremme  
 årsregnskapet og årsberetningen for selskapets  
 generalforsamling
• Sørge for at saksbehandlingsreglene hva angår  
 sponsorbidrag, gaver og transaksjoner med  
 aksjonærer er i tråd med konsernets retningslinjer for  
 eierstyring og virksomhetsledelse

Styrets medlemmer skal sørge for at styredokumenter 
ikke kommer utenforstående i hende.

4  ARBEIDSPLAN OG FORHOLDET  
 TIL KONSERNSJEF

4.1  Arbeidsplan
Styret skal hvert år utarbeide en årsplan for sin 
 virksomhet. Årsplanen skal angi hvordan og på hvilket 
tidspunkt styret vil ivareta sine funksjoner ihht denne 
instruks og lovgivningen for øvrig. I tillegg til ordinære 
saker på møtene kan styret ta opp til diskusjon temaer 
som dekker hovedoppgavene. Styrets årsplan utarbeides 
i samarbeid med konsernsjef.

Styrets leder og konsernsjef utarbeider forslag til 
årsplan som behandles og fastsettes på siste styremøte 
i  desember. Saksagenda i arbeidsplan ajourføres 
 fortløpende gjennom året.

4.2  Forholdet til konsernsjef
Styret har totalansvaret for selskapets virksomhet 
og  ansvaret for ledelse av selskapet. Daglig ledelse 
 delegeres til konsernsjef.

Det skal foreligge en instruks for konsernsjef, og hun/han 
skal på styremøtene rapportere om daglig ledelse. 

Konsernsjef har ansvaret for at styret får alle de 
 opplysninger som er nødvendig for at styret skal kunne 
utøve sine oppgaver i henhold til punkt 5, herunder 
periodisk rapportering om status innen helse, miljø og 
sikkerhet og om Lyse-konsernets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling.

Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller 
av stor betydning, kan bare avgjøres av konsernsjef etter 
fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet, eller når styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe 
for selskapet. Styret skal i disse tilfeller underrettes om 
avgjørelsen snarest mulig.

5 OMFANG OG OPPGAVER

Styrets arbeid rettes inn mot hovedoppgavene i punkt 
1. Innholdet innen hver hovedkategori nedenfor er ikke 
uttømmende, men ment som eksempler på arbeid styret 
vil gjennomføre.

3.2  Rett til å kreve innkalt til ekstraordinære  
 styremøter
Styrets medlemmer kan gjennom henvendelse til styrets 
leder kreve at lederen kaller inn til ekstraordinære møter. 
Det enkelte medlem kan kreve at saker ut over de som 
fremgår av arbeidsplanen for styret blir behandlet (så langt 
dette er forsvarlig saksbehandling).

3.3  Innsynsrett
Medlemmene kan rette henvendelser og ha direkte 
dialog med selskapets ledelse (innsynsrett). I slike tilfeller 
skal disse meddeles til styrets leder og konsernsjef før 
henvendelsene gjennomføres. Styrets leder kan på saklig 
grunnlag nekte medlemmet slik innsynsrett.

Det enkelte medlem har rett til å kreve redegjørelse og 
undersøkelser. Slike krav skal rettes til styrets leder.

3.4  Habilitet
Styret må til enhver tid vurdere sin habilitet i forhold til 
aksjelovens bestemmelser. Et styremedlem må ikke delta 
i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående 
at medlemmet må anses for å ha framtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse i saken. Det øvrige styret 
kan bestemme hvorvidt det foreligger slike tungtveiende 
særinteresser som kan medføre interessekonflikt. Det 
samme gjelder for konsernsjef.

Et styremedlem eller konsernsjef må heller ikke delta i en 
sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikker-
hetsstillelse for egen gjeld.

Det påhviler det enkelte styremedlem å fortløpende 
vurdere om det foreligger forhold som objektivt sett er 
egnet til å svekke den allmenne tillit til styremedlemmets 
habilitet, eller som kan åpne for interessekonflikter i 
 forbindelse med styrets saksbehandling. Forhold som nevnt 
her skal uten ugrunnet opphold tas opp med styreleder.

3.5  Taushetsplikt
Styret har taushetsplikt når det gjelder kunnskap de får 
om konsernet og konsernets virksomhet. Taushetsplikten 
gjelder ikke opplysninger som offentlige myndigheter 
eller andre krever med hjemmel i lov. I en slik situasjon skal 
alle opplysninger kanaliseres gjennom styrets leder eller 
den styret utpeker.

Et styremedlem skal ikke viderebringe synspunkter, 
uttalelser og dissenser fra andre styremedlemmer, med 
mindre styret ved flertallsvedtak blir enige om annet.
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representerer Lyse på generalforsamlinger i selskaper 
hvor konsernsjef er styremedlem eller varamedlem.

Saker som skal behandles på slike generalforsamlinger, 
og som er av uvanlig art eller av stor betydning for 
 Lyse-konsernet skal på forhånd behandles i styret i  
Lyse AS.

7.2  Rapporteringsplikt til konsernstyret
Konsernsjef skal sørge for at styret i Lyse AS mottar 
finansiell rapportering minst på kvartalsbasis fra heleide 
og deleide selskaper (med større økonomisk betydning). 
Rapportering fra slik virksomhet inngår i konsernets 
ordinære virksomhetsrapportering for konsernets ulike 
virksomhetsområder.

Styret i Lyse AS skal gjennom behandling av konsern-
budsjett godkjenne datterselskapenes budsjetter.

Styrebeslutninger i datterselskaper som vil være av 
uvanlig art eller av stor betydning for Lysekonsernet 
samlet, skal forelegges styret i Lyse AS for godkjennelse 
før endelig beslutning i datterselskapets styre. 

8 SEKRETÆRFUNKSJONEN

I samarbeid med styrets leder og konsernsjef skal 
 sekretæren påse de praktiske oppgaver rundt styrets 
arbeid. Disse er:

• Utsendelse av innkallelser
• Koordinere utsendelse av styrepapirer
• Oppfølging av styrevedtak
• Føring av referat
• Ajourhold av selskapets protokoller
• Utsendelse av innkallelser til generalforsamlinger,  
 bedriftsforsamlinger og referatskriving

9 STYREFORSIKRING

Styremedlemmer i Lyse AS skal ha styreforsikring og skal 
omfattes av den til enhver tid gjeldende styreforsikringen 
for Lysekonsernet.

tråd med de prinsippene som er nedfelt i selskapets 
 policydokument for eierstyring og selskapsledelse.

6 UNDERUTVALG

6.1  Kompensasjonskomité
Styret nedsetter en kompensasjonskomité som består 
av Inntil tre aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret 
 oppnevner utvalgets leder. 

Komiteen har som oppgave å forberede:
• styrets behandling av lønn og vilkår for konsernsjef.  
 Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til denne  
 foretas av styret i møte.
• retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.  
 Konsernsjef fastsetter lønn mv. til ledende ansatte  
 basert på retningslinjene og konsultasjon med  
 kompensasjonskomiteen. 
• prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå,  
 bonussystemer, pensjonsvilkår og lignende for  
 ansatte i Lyse.

6.2  Revisjonsutvalg
Styret nedsetter et revisjonsutvalg som består av inntil tre 
av styrets medlemmer. 

Revisjonsutvalget har som formål å være et saksfor-
beredende organ i forhold til styrets tilsynsfunksjon når 
det gjelder regnskapsrapporteringen og effektiviteten i 
 selskapets internkontrollsystem. 

Utvalget har som oppgave å:
• Sikre kvaliteten og integriteten i ekstern  
 regnskaps-rapportering 
• Overvåke internkontroll og risiko som gjelder  
 finansiell rapportering
• Overvåke ekstern revisors uavhengighet
• Ha løpende kontakt med selskapets revisor  

7 LYSE AS’ EIERINTERESSER I ANDRE SELSKAPER

7.1  Styresammensetning og representant til  
 generalforsamling i andre selskaper
I heleide datterselskaper av Lyse AS er konsernstyret 
generalforsamling og oppnevner herunder styret.

I deleide selskaper samt i selskaper som datterselskaper 
av Lyse AS har eierinteresser i, er konsernsjef eller den 
konsernsjef bemyndiger Lyses representant på general-
forsamlingen. Styrets leder eller den han/hun bemyndiger 

Prinsippene er utarbeidet i samsvar med «Norsk 
 anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (Corporate 
Governance)» av 21. oktober 2010 og sist justert basert 
på endringene som ble gjort i anbefalingen utgitt   
17. oktober 2018. Anbefalingen er benyttet så langt 
 selskapets organisasjonsform og eierskap muliggjør. 
Avvik fra anbefalingen skyldes at aksjene i Lyse ikke er 
børsnotert samt begrensinger i vedtekter og aksjonær-
avtale. Avvikene vedrører fri omsettelighet, general-
forsamling og bedriftsforsamling. 

I deleide selskaper vil Lyse i samarbeid med de øvrige 
eierne arbeide aktivt for å implementere tilsvarende 
retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.  

Interessentene
Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse regulerer 
relasjonene mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. 
Dette er de mest sentrale interessentene i styring og 
kontroll av virksomheten. Selskapets øvrige interessenter 
er blant annet medarbeidere, kunder, leverandører, 
långivere, storsamfunnet og lokalsamfunn. Forholdet 
til disse reguleres gjennom Lyses forretningsprinsipper, 
Lyses etiske retningslinjer og annet internt regelverk.

2.   VIRKSOMHETEN

Lyse er organisert som konsern med Lyse AS som 
morselskap. Virksomheten er underlagt bestemmelsene i 
aksjelov og annen relevant lovgivning.

Vedtektene i Lyse regulerer forholdet mellom aksjonærene.
 
Selskapets formål i henhold til vedtektene er å:
• Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet

Retningslinjer for 
«Eierstyring og 
 selskapsledelse i Lyse»

INTRODUKSJON

• Lyse er et norsk industriselskap innenfor energi og  
 telekommunikasjon, med tilhørende infrastruktur.  
 Konsernet har sin hovedvirksomhet og – marked i  
 Sør-Rogaland, men leverer også tjenester på et  
 nasjonalt og internasjonalt marked. Selskapet er i  
 sterk vekst.
• Lyse produserer strøm og leverer naturgass,  
 fjernvarme og fjernkjøling.
• Lyse leverer også internett, TV og telefoni i eget og  
 partneres fibernett.
• Lyse har en betydelig forsknings- og  
 utviklingsvirksomhet innenfor alle forretningsområder.

1.  EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I LYSE

I Lysekonsernet (Lyse) skal god eierstyring og selskaps-
ledelse bidra til at selskapet i tråd med sitt formål skaper 
verdier for kunder, eiere og samfunn.

Retningslinjene for eierstyring og selskapsledelse skal klar-
gjøre rolledelingen mellom eierne, de styrende  organene 
og ledelsen i Lyse. En god styring preget av åpenhet 
og kontroll med virksomheten, skal bygge tillit hos 
 interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet.

Åpen og tilgjengelig kommunikasjon skal sikre at Lyse 
har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og 
spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten. 

Lyse er registrert i Norge og styringsstrukturen bygger 
på norsk selskapslovgivning. Videre er Lyse underlagt 
verdipapir- lovgivning og børsregler knyttet til selskapets 
gjeldsforpliktelser. I tillegg er selskapets vedtekter, visjon, 
forretningsidé, forretningsprinsipper og etiske retnings-
linjer førende for virksomheten i selskapet. 
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I henhold til vedtektene er det bare kommuner som kan 
være aksjonærer i selskapet, og det er vedtektsfestet at 
de øvrige aksjonærene skal ha forkjøpsrett ved salg eller 
annen avhendelse av aksjer. Framgangsmåten for bruk av 
forkjøpsrett er særskilt regulert. 

Selskapets styrende organer er generalforsamlingen, 
bedriftsforsamlingen og styret. I vedtektene er det 
redegjort for sammensetningen av disse. Det er særskilte 
reguleringer som ivaretar alle eiernes rettigheter i forhold 
til å oppnevne aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsfor-
samlingen. Oppgavene til de ulike organene framgår av 
lovgivning og av bestemmelser i vedtektene. 

I aksjonæravtalen er det inntatt mer detaljerte 
 bestemmelser blant annet om kapitalisering av selskapet 
og om hvordan aksjonærene skal sette sammen bedrifts-
forsamling og styre. Endringer av aksjonæravtalen krever 
enstemmighet.

Utbyttepolitikk
Lyses utbyttepolitikk er nedfelt i Aksjonæravtalens § 13. 
Der heter det at 60 % av årsoverskudd etter skatt* kan 
utbetales til eierne, inntil spesifikke krav til selskapets 
egenkapital og totalkapital er oppfylt.

Dette er av Lyse, i samråd med de 16 eierkommunene, 
forstått som stabile, jevnt økende utbytter ved stigende 
resultater. Dette for å imøtekomme eiernes behov 
for stabilitet i overføringene fra Lyse, som brukes til 
 velferdsproduksjon.

For å kunne imøtekomme denne forventingen har Lyse 
behov for vekst, både i opprinnelig kjernevirksomhet og 
i ny virksomhet basert på komparative fortrinn (som for 
eksempel televirksomheten). Den tilbakeholdte delen av 
årsoverskuddene anvendes til investeringer for å opprett-
holde denne veksten. Videre vekst er nødvendig for over 
tid å øke utbyttenivået.

Slik utbyttepolitikken er blitt praktisert har en i spesielt 
gode år utbetalt noe mindre enn 60 % av årsresultatet, 
mens en i resultatmessig svakere år har betalt noe mer enn 
60 %. Utjevnet over tid utbetales 60 % av årsoverskuddet 
i tråd med aksjonæravtalen. Denne praksisen  videreføres, 
men for å tydeliggjøre praksisen vil Lyse i årene framover 
rapportere saldo på «utbytteregulerings fondet» slik at 
styret til enhver tid kan se status på «tilbakeholdt» resultat.

Nedbetalingen av ansvarlig lån til aksjonærene med-
fører inntektsbortfall i form av lavere renteutbetaling. 
For å sikre forutsigbare og stabile totale utbetalinger vil 

• Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til  
 selskapets kunder
• Være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og  
 en attraktiv samarbeidspartner
• Kunne tilby kundeløsninger som gir kunden  
 valgfrihet og mulighet for effektive og miljøvennlige  
 energiløsninger
• Delta i næringsutvikling og næringsvirksomhet  
 med relevans til kjernevirksomhetene, enten alene  
 eller i samarbeid med andre, gjennom etablering,  
 aksjekjøp, sammenslutning m.v.

Lyses aksjonærer legger til grunn et langsiktig, industrielt 
perspektiv for utviklingen av konsernet og der lønnsomhet 
og avkastning fra virksomheten prioriteres høyt.

3.  AKSJONÆRER OG SELSKAPSKAPITAL

Lyses aksjonærer har siden etableringen av konsernet i 
1998 bestått av 16 kommuner som eier selskapet med 
eierandel som angitt:
 
Aksjonærene i Lyse Andel aksjer i prosent
Stavanger  43,676
Sandnes   19,531
Sola    8,741
Time    5,832
Klepp   4,229
Hå    3,785
Randaberg  3,279
Eigersund  2,951
Strand   2,532
Rennesøy  1,150
Hjelmeland  0,994
Gjesdal   0,933
Finnøy   0,909
Lund    0,713
Bjerkreim   0,512
Kvitsøy   0,233

Eierkommunene legger til grunn at Lyse konsernet skal 
være et kommersielt foretak som konkurrerer i et marked 
med andre tilbydere av energi- og kommunikasjons-
tjenester. Konsernet skal på en forretningsmessig måte 
utnytte sine ressurser best mulig vurdert i et langsiktig 
perspektiv.

Alle aksjene i Lyse tilhører samme aksjeklasse. Forholdet 
mellom aksjonærene er regulert av selskapets vedtekter 
og supplert i egen aksjonæravtale som ble inngått ved 
etableringen av Lyse.

reduserte renteutbetalinger bli kompensert årlig med et 
høyere utbytte.

Lyses utbyttepolitikk vil fortsatt være jevnt stigende 
utbytter ved stigende resultater. Styret utarbeider 
5-års  rullerende utbytteprognoser. Dette svarer 
på  aksjonærenes forventning om forutsigbarhet i 
 overføringer fra Lyse.

*Årsresultat er definert som underliggende IFRS-resultat etter skatt, 

justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter og 

virksomhetsoverdragelser  

Aksjonærenes utøvelse av eierskapet
bred debatt blant eierne om formålet for selskapet. 
Disse prinsippene framgår av underlagsdokumentene 
for fusjonen, og hovedpunktene er nedfelt i de styrende 
dokumentene for virksomheten.

Selskapet har fra før det ble etablert, gjennomført såkalte 
eiermøter. Dette er uformelle møter der representanter fra 
eierne, vanligvis ordførere og rådmenn, inviteres av styret 
for å drøfte saker av stor og eller prinsipiell betydning, 
og der det er naturlig at styret ikke på egenhånd treffer 
vedtak uten forutgående drøftinger og nødvendige 
formelle vedtak i bedriftsforsamlingen. 

Aksjonærene har gitt sin tilslutning til eierstrategi som ble 
behandlet i Lyses bedriftsforsamling i 2011.

4.  LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG  
 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Likebehandling av aksjeeiere
Eierne – som er kommuner, har i noen sammenhenger 
andre roller enn eierrollen vis a vis selskapet, noe som 
krever tilbørlig respekt og aktsomhet både hos aksjonær 
og selskap. Det er et grunnleggende prinsipp at alle 
aksjer har samme rettigheter og at aksjonærene skal 
 likebehandles. Transaksjoner mellom Lyse-konsernet og 
aksjonærene skal derfor gjennomføres på forretnings-
messig grunnlag basert på et prinsipp om at partene 
er uavhengige. Ved vesentlige transaksjoner mellom 
 selskapet og aksjonær eller nærstående av disse, skal det 
derfor foreligge en  verdivurdering fra uavhengig tredje-
part som dokumenterer markedsverdien. Dette gjelder 
likevel ikke når generalforsamlingen skal behandle saken 
etter reglene i aksjeloven § 3-8 eller for produkter og 
tjenester som omsettes som del av ordinær virksomhet 
hvor prisvilkårene er i samsvar med observerbare vilkår 
mot ellers uavhengige parter.  

Eventuelle vesentlige avtaleforslag med aksjonærer eller 
likestilt som ikke er forretningsmessige eller inneholder 
elementer av gave, rabatter eller subsidiering skal 
behandles av konsernstyret og generalforsamlingen. 
Dersom administrasjonen er i berettiget tvil om avtalen 
er å anse som forretningsmessig, skal saksbehandlin-
gen foretas med en forutsetning om at avtalen ikke er 
 forretningsmessig.  

Saker av mindre økonomisk verdi som ikke reiser 
prinsipielle problemstillinger kan avgjøres administrativt, 
og forelegges konsernstyret til løpende orientering. 
Saksbehandlingsregelen skal sikre full åpenhet i forhold 
til alle transaksjoner som er gjennomført med aksjonærer 
eller likestilt på vilkår som ikke er markedsmessige.  

Transaksjoner med styremedlem, ledende ansatte og 
nærstående av disse
Reglene ovenfor gjelder tilsvarende for transaksjoner 
mellom konsernet og styremedlem, ledende ansatte eller 
nærstående av disse. Dersom styremedlem, ledende 
ansatt eller nærstående av disse direkte eller indirekte 
har en vesentlig interesse i en avtale som skal inngås av 
selskapet, plikter vedkommende å opplyse om dette. 
Forholdet er nærmere behandlet i selskapets etiske 
retningslinjer og interne retningslinjer.

5.  GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er det øverste organet for 
 aksjonærenes utøvelse av myndighet i Lyse. Generalfor-
samlingen behandler og avgjør saker i henhold til lov, 
herunder godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, 
utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse av 
 revisors godtgjørelse. Vedtektsendringer krever tilslut-
ning fra minst 2/3 av den representerte aksjekapital, 
samt tilslutning fra minst 5 aksjonærer. Ordinær general-
forsamling skal etter vedtektene avholdes hvert år innen 
utgangen av april måned. 

Styret skal ved sitt arbeid legge til rette for at flest mulig 
av aksjeeierne kan utøve sine aksjonærrettigheter ved 
deltakelse på selskapets generalforsamling. Saksfrem-
leggene skal være tilstrekkelig beskrivende og sendes 
aksjeeierne så langt mulig 21 dager før ordinær general-
forsamling avholdes. Aksjonærer som ikke selv kan delta 
på generalforsamlingen, har anledning til å møte ved 
fullmektig og stemme etter fullmakt. Fullmaktsskjema 
utformes så langt mulig slik at det kan stemmes over hver 
enkelt sak som skal behandles og kandidater som skal 
velges. Styrets leder og leder for valgkomiteen er tilstede 
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Godt gjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, 
 kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. 
Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen for valg-
komiteens leder og medlemmer.

6.  BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE,  
 SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Bedriftsforsamlingen
Bedriftsforsamlingen består av 66 representanter 
hvorav 44 medlemmer (2/3) oppnevnes av selskapets 
 aksjonærer.

Medlemmene velges for 4 år ad gangen.

Alle aksjonærene er representert i bedriftsforsamlingen, 
uavhengig av størrelse. Det framgår av aksjonæravtalen 
hvor mange representanter den enkelte kommune skal 
oppnevne, og sammensetningen er slik:

Stavanger   17 representanter
Sandnes    8 representanter
Sola     3 representanter
Time, Klepp og Hå   2 representanter
Randaberg, Eigersund, 
Strand, Rennesøy, 
Hjelmeland, Gjesdal, 
Finnøy, Lund, Bjerkreim, 
Kvitsøy    1 representant.

Praktisk framgangsmåte for oppnevning av de aksjonær-
valgte, er at det etter kommunestyre valgene hvert fjerde 
år, foretas en oppnevning av representanter til bedrifts-
forsamlingen. Dette skjer i de enkelte kommunestyrene. 
Navnene meldes inn til selskapet som sørger for at det 
avholdes ekstraordinær generalforsamling som formelt 
oppnevner medlemmene av bedriftsforsamlingen. Dette 
er en formell sak, og avvikles praktisk ved at den enkelte 
kommune lar seg representere ved fullmakt til styrets leder. 

Etter Lyses eierstrategi skal kommunene oppnevne 
medlemmer som har kompetanse og kapasitet til å ivareta 
aksjonærfellesskapets interesser. Kompetansekravene 
som er gjeldende ved oppnevning av styremedlemmer, 
ref avsnitt under, skal være retningsgivende ved opp-
nevning av medlemmer til bedriftsforsamlingen.

Til den ordinære bedriftsforsamlingen våren etter 
 kommunestyre valgene, er det den nyvalgte bedrifts-
forsamlingen som møter. Valg av leder og nestleder skjer 
etter innstilling fra selskapets valgkomite.

på generalforsamlingen med mindre det foreligger 
gyldig forfall. Øvrige styremedlemmer har rett til å være 
tilstede. Protokoll fra generalforsamlingen sendes samtlige 
 aksjonærer. Generalforsamlingen kan velge en møteleder 
som er uavhengig. Revisor skal møte i generalforsamling 
når de saker som skal behandles er av en slik art at dette 
må anses for å være nødvendig. 

Saker som en aksjonær ønsker å få behandlet i generalfor-
samlingen må meldes til styret innen syv dager før fristen 
for innkalling til generalforsamling. Kravet må ledsages 
av et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at 
spørsmålet settes på dagsorden. 

Valgkomite
Generalforsamlingen oppnevner annet hvert år en 
valg komite som skal fremme innstilling for bedriftsfor-
samlingen om utpeking av styre, herunder leder og 
nestleder, samt leder og nestleder av bedriftsforsamling. 
Valgkomiteen skal ha fem medlemmer og bør ha en 
sammensetning som reflekterer aksjonærinteressene i 
konsernet. Innstilling av medlemmer til valgkomiteen 
overfor generalforsamlingen foretas av valgkomiteen selv. 
Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengige av styret 
og øvrige ledende ansatte. Administrerende direktør 
eller andre ledende ansatte kan ikke være medlem av 
komiteen. Selskapet informerer alle aksjonærene om 
hvem som er medlemmer av komiteen og legger til rette 
for at aksjeeierne kan foreslå kandidater overfor komiteen. 
Medlemmene i valgkomiteen velges for 2 år om gangen. 

Det forutsettes at komiteen har en nær dialog med repre-
sentanter for aksjonærene, styremedlemmene og daglig 
leder (samt medlemmer i bedriftsforsamling) i arbeidet 
med å foreslå kandidater til styret. Ved utarbeidelsen av 
innstilling skal valgkomiteen vurdere krav til  kompetanse 
og sammensetning som beskrevet under i punkt 6 
nedenfor, jf også vedtak 10/17 på generalforsamlingen 
i Lyse AS 24. april 2017.Det følger av nevnte vedtak at 
valgkomiteen innstiller halvparten av styremedlemmene 
basert på forslag fra tre eiere/eiergrupperinger og at den 
andre halvparten av styremedlemmene innstilles basert på 
industrielle og kommersielle kompetansebehov.  

Valgkomiteens innstilling skal redegjøre for hvordan valg-
komiteen har arbeidet og inneholde en relevant presen-
tasjon av de foreslåtte kandidatene inkludert en vurdering 
av uavhengighet. Valgkomiteenes begrunnede innstilling 
skal sendes ut 2 uker før valget finner sted. 

Valgkomiteen fremmer også forslag til honorarer 
for  medlemmene av selskapets styrende organer. 

1/3 av bedriftsforsamlingen velges av og blant selskapets 
ansatte. 

Bedriftsforsamlingen skal utpeke styre og velge dets leder 
og nestleder. Bedriftsforsamlingen fører blant annet tilsyn 
med styrets og daglig leders forvaltning av virksomheten. 
Videre skal bedriftsforsamlingen gi uttalelse til general-
forsamlingen om styrets forslag til resultat, regnskap og 
balanse samt om styrets forslag til anvendelse av over-
skudd eller dekning av underskudd. Etter forslag fra styret 
treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder 
investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets 
ressurser eller rasjonalisering av driften som vil medføre 
større endringer eller omdisponeringer av arbeidsstyrken.

Styret
Styret består av 8 medlemmer hvorav seks utpekes av 
selskapets aksjonærer og to av og blant de ansatte.  
I tillegg oppnevner de ansatte en observatør med møte- 
og talerett i styret. Leder av bedriftsforsamlingen har 
rett til å delta i styrets møter som observatør, og videre 
har  Rogaland fylkeskommune anledning til å oppnevne 
observatør. Styremedlemmenes tjenestetid er to år.

Styrets sammensetning og kompetanse vurderes av 
valgkomiteen. Målet er å få mangfold i styret i forhold 
til geografisk tilhørighet, kjønn, industriell forståelse og 
faglig bakgrunn. I tillegg tilstrebes kontinuitet i styret.  
I henhold til Lyses eierstrategi skal styret som kollegium ha 
erfaring og kompetanse innen følgende områder:

• Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender  
 og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap  
 om konkurrerende virksomheter.
• Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder  
 formål, organisering, historie, forretningsområder,  
 strategi mv.
• Spesialkompetanse og erfaring innen områder som  
 juss, økonomi/finans/regnskap, risikostyring,  
 markedsføring eller tekniske fag.
• Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning.
• Erfaring fra styrearbeid.
• Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til  
 organisasjonsmessige endringsprosesser.

Styremedlemmene vurderes med hensyn til habilitet 
og uavhengighet, noe som for eksempel utelukker at 
personer hos kontraktsmotparter eller personer med 
 næringsinteresser i bransjen blir styremedlemmer. 
 Selskapets aktuelle utfordringer skal vurderes ved 
 sammensetning av styret. 

Informasjon om kandidater til styreverv (gjenvalg og 
nyvalg) skal gjøres tilgjengelig for aksjonærene senest 21 
dager før bedriftsforsamlingen som velger styret avholdes.  

7.  STYRETS ARBEID OG GODTGJØRELSE

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og 
skal sørge for en forsvarlig organisering av virksom-
heten,  herunder føre tilsyn med den daglige ledelse 
og selskapets virksomhet for øvrig. Styret skal påse at 
virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 
vedtekter, forretningsprinsipper, verdigrunnlag og etiske 
retningslinjer. 

Styret skal gi nødvendige retningslinjer for virksomheten 
og selskapets ledelse, og skal fastsette strategi, økono-
miske planer og årsregnskap for selskapet. 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. Styret 
skal generelt behandle alle saker som etter foretakets 
forhold er av stor betydning eller uvanlig art, med mindre 
styret i det enkelte tilfelle har gitt konsernsjefen fullmakt 
til å avgjøre saken. 

Styreinstruksen gir retningslinjer for styrets arbeid og 
saksbehandling. Styrets oppgaver er generelt beskrevet i 
selskapslovgivningen og selskapets vedtekter.

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte det 
trengs. Vanligvis holdes omkring 10 styremøter i året. 
Møteplan for de ordinære styremøter det følgende år 
fastsettes vanligvis i et av årets siste styremøter. Styret 
utarbeider en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt 
på mål, strategi og gjennomføring. Bedriftsforsamlingen 
har valgt en nestleder som kan fungere når styrelederen 
ikke kan lede styrets arbeid. I saker av vesentlig karakter 
hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert, 
bør nestleder eller annet styremedlem lede diskusjonen 
i denne saken uten at leder fraskriver seg den formelle 
møteledelsen ved styrebehandlingen.

Styrets leder har ansvaret for all forberedelse, innkalling, 
gjennomføring og oppfølgning av styrets arbeid. Saker 
som skal behandles av styret skal forberedes av konsern-
sjefen i samråd med styrets leder. Med mindre styret har 
besluttet noe annet, har styrets medlemmer taushetsplikt 
om de forhold de som styremedlemmer får kjennskap til. 
Styrets medlemmer har meldeplikt ved mulige interesse-
konflikter. Styremedlemmer og daglig leder kan ikke 
behandle saker de har fremtredende særinteresse i.
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Styret skal minst en gang i året ha en strategisamling. 
Konsernsjefen skal sørge for planlegging og utarbeidelse 
av det nødvendige bakgrunnsmateriale til slike samlinger, 
herunder forhold av strategisk, økonomisk og finansiell 
karakter.

Konsernstyret (styret i morselskapet Lyse AS) er general-
forsamling for Lyses heleide datterselskaper.

Styret evaluerer en gang i året eget arbeid og egen 
 kompetanse. Til bruk for egenevalueringen er det 
 utarbeidet en liste over forhold som skal vurderes:
• Vurdering av forutsetninger og mål for styrets arbeid,  
 eiernes forventninger til styrets arbeid,  
 valgprosessen, styrets sammensetning og  
 kompetanse i lys av oppgavene.
• Vurdering av styrets oppmerksomhet rettet  
 mot/behandling av
 -  Å definere styrets oppgaver i styremøtene og  
  gjennomføring av disse  
  (struktur, saksprioritering).
 - Saker knyttet til strategi, kontroll og utvikling av  
 organisasjonen.
• Vurdering av styrets instruks, planleggingen av  
 styrets møter (saker) og gjennomføringen av møtene,  
 møtefrekvens/antall møter, styrepapirene/ 
 beslutningsgrunnlaget, styreprotokollen – innhold,  
 presisjon, oppfølgingsrutiner i forhold til vedtakene,  
 herunder tilbakerapportering.
• Vurdering av styrets interne måte å kommunisere  
 på, takhøyde m.v., forholdet eiere, styre og ledelse -,  
 styreleders arbeidsform og møteledelse,  
 styremedlemmets arbeidsform og bidrag i  
 styrearbeidet.

En oppsummering etter styrets egenevaluering skal gjøres 
tilgjengelig for valgkomiteen.

Styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompe-
tanse og tidsbruk. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. 
Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, 
bør ikke påta seg tilleggsoppgaver for selskapet utover 
styrevervet. Dersom de likevel gjør det, skal hele styret 
være informert på forhånd. Honorar for slike oppgaver 
skal forhåndsgodkjennes av styret. 

Selskapet informerer om godtgjørelser til styre-
medlemmene i årsrapporten. Eventuell godtgjørelse 
utover vanlig styrehonorar spesifiseres. 

Kompensasjonsutvalg
Styret nedsetter et kompensasjonsutvalg som består 

av inntil tre aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret 
 oppnevner utvalgets leder.

Utvalget skal ha som oppgave:
• Å forberede styrets behandling av lønn og vilkår for  
 konsernsjefen. Fastsetting av lønn og annen  
 godtgjørelse til denne foretas av styret i møte.
• Å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende  
 ansatte. Konsernsjef fastsetter lønn mv til ledende  
 ansatte basert på retningslinjene og konsultasjon  
 med styrets leder. 
• Rådgivning knyttet til prinsipielle spørsmål  
 angående lønnsnivå, bonussystemer, pensjonsvilkår  
 og lignende for ansatte i Lyse

Revisjonsutvalg 
Styret nedsetter et revisjonsutvalg valgt blant styrets 
medlemmer og fastsetter instruks for utvalgets arbeid. 
Blant utvalgets medlemmer skal minst en person ha 
regnskapsfaglig eller revisjons kompetanse, tilpasset 
kompleksiteten i selskapets finansielle rapportering.

Utvalget skal ha som hovedoppgaver:
• Å kvalitetssikre selskapets finansielle rapportering,  
 herunder:
 - Å overvåke selskapets interne kontroll og  
  risikosystemer
 - Å gjennomgå kritiske regnskapsprinsipper
 - Å vurdere retningslinjer for risiko og  
  risikostyring
• Å ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor  
 om revisjon av selskapets årsregnskap og  
 konsernregnskap
• Vurdere revisors uavhengighet, herunder andre  
 tjenester enn revisjon som er levert fra revisor
• Å fremme innstilling ved valg av revisor

8.  KONSERNLEDELSE

Lyses konsernledelse består av konsernsjefen og p.t. seks 
konserndirektører. Konserndirektørene bistår konsern-
sjefen i gjennomføringen av oppgavene styret pålegger 
konsernsjefen. 

Konserndirektørene leder eget forretningsområde eller 
stabsområde, har beslutningskompetanse innenfor 
daglig drift og skal sørge for å gjennomføre strategiske 
og operative planer. De konserndirektører som har ansvar 
for et forretningsområde er som hovedregel styreleder i 
tilhørende selskaper.

Lyse er medlem av NHO og bransjeorganisasjonene 
EnergiNorge og Abelia. Selskapene i Lyse konsernet er 
omfattet av flere av landsoverenskomstene/tariffavtalene 
innen NHO området.  
 
Lyse legger vekt på å tilby konkurransedyktige lønns-
betingelser, men uten å være lønnsledende. Styrets 
kompensasjonskomité behandler lønn til konsernsjefen 
og ledende ansatte i selskapet. Lyse har utarbeidet et 
eget lønnssystem, og det er etablert et system med 
 stillingsbeskrivelser og stillingsvurderinger som er 
vesentlige kriterier knyttet til lønnsfastsettelse for den 
enkelte medarbeider.

Det er utarbeidet egne krav til ledere i Lyse, der det 
legges vekt på at disse skal være resultatorienterte, 
handlingsorienterte og lojale mot bedriften og de 
beslutninger som tas. De viktigste oppgavene for lederne 
knytter seg til å organisere og drive enheten på en effektiv 
måte, sørge for god kommunikasjon og klargjøre mål og 
strategier samt å utvikle medarbeiderne. 

10.  RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL 

Virksomheten i Lyse medfører risiko knyttet til 
 markedsoperasjoner, finansforvaltning, driftsaktiviteter 
og  rammebetingelser. Risikostyringen følges opp i 
 forretningsområdene gjennom prosedyrer for risiko-
overvåking. Risikostyringen baseres på en kombinasjon 
av elementer hvor fullmaktsstrukturer, markedsover-
våking,  prosedyrer og beredskapsplaner er sentrale. 
Lyses totale risiko overvåkes på konsernnivå og inngår i 
rapporteringen til konsernledelsen og styret.

Det er etablert en sentral investeringskomite i Lyse for at 
administrasjonen på en bedre måte skal kunne følge opp 
og vurdere risiko og lønnsomhet i enkeltinvesteringer 
virksomhetsområdene foreslår gjennomført.

Lyses virksomhetsstyring er hierarkisk med vedtekter, 
visjon og verdier samt vedtatte strategier som de øverste 
nivåene. Basert på dette og felles styringsprinsipper for 
Lysekonsernet har den enkelte virksomhetsledelse ansvar 
for å etablere prosesser som sikrer god internkontroll 
på eget ansvarsområde. Internkontroll er en sentral 
del av risikostyringen, og det arbeides løpende med å 
 forbedre og styrke internkontroll i Lyses virksomhets-
styring og  konsernets finansielle rapportering. Til styret 
og  konsernets ledelse rapporteres det løpende på 
 økonomisk utvikling etter fastsatte rapporteringsplaner. 
Som del av rapporteringen inngår avrapportering på 

Konsernsjefen 
Konsernsjefen ansettes av styret som er ansvarlig for 
utarbeidelse av instruks for stillingen. Konsernsjefen 
forestår den daglige ledelsen av konsernet og skal følge 
de retningslinjer og pålegg som styret gir. Konsernsjefen 
har ansvaret for organiseringen av Lysekonsernet, men 
vesentlige eller prinsipielle endringer skal forelegges 
styret før implementering. 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter 
selskapets forhold er av stor betydning eller av uvanlig 
art. Slike saker kan konsernsjefen bare avgjøre om styret 
i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 
selskapets virksomhet. Konsernsjefen skal i så fall snarest 
underrette styret om saken.

Konsernsjefen skal sørge for at selskapets finansielle 
rapportering er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
Konsernsjefen skal videre sørge for å utvikle en bedrifts-
kultur og etablere et system som sikrer at virksomheten 
drives i samsvar med selskapets forretningsprinsipper, 
verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Konsernsjefen skal gjennom rapporteringer minimum 
kvartalsvis samt ved muntlige orienteringer i styre-
møtene, sørge for at styret holdes orientert om konsernets 
virksomhet, oppnådde resultater samt utsiktene fremover. 
Konsernsjefen skal gi styret en nærmere redegjørelse for 
bestemte saker når styret eller det enkelte styremedlem 
krever dette.

Konsernsjefen har ansvaret for oppfølgingen av Lyses 
eierinteresser i andre selskaper. Konsernsjefen eller den 
vedkommende bemyndiger, representerer Lyse på general-
forsamlinger i selskaper hvor foretaket har eierinteresser. 

Styret evaluerer konsernsjefens arbeid én gang årlig. 

9.  KOMPENSASJON OG INSENTIVORDNINGER  
 FOR LEDENDE ANSATTE

For å kunne tiltrekke og beholde den nødvendige 
arbeidskraft må Lyse til enhver tid ha konkurransedyktige 
arbeidsbetingelser, men uten å være lønnsledende.

Lyse legger vekt på å tilby:
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
• Lik lønn for likt arbeid
• Belønning for gode arbeidsprestasjoner
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11.  KOMMUNIKASJON 

Lyse legger vekt på å ha en åpen og ærlig  kommunikasjon 
med alle interessenter, men med størst fokus på de 
 interessenter som berøres direkte av Lyses virksomhet. 

Selskapets informasjon til eiere, långivere og finans-
markedene skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne 
vurdere underliggende verdier og risiko i selskapet. For 
å sikre forutsigbarhet skal eiere og finansmarkedene like-
behandles og informasjon skal kommuniseres til rett tid. 

Lyses rapportering av finansiell informasjon skal være 
preget av åpenhet og gjennomsiktighet og skal gi 
brukerne utfyllende og pålitelig oversikt over konsernets 
strategier, mål og resultater. Konsernets økonomiske 
 utvikling og finansielle stilling skal formidles på en 
 relevant og pålitelig måte.

Selskapet publiserer årlig en oversikt over datoer for 
viktige hendelser så som generalforsamling, styrets 
 behandling av årsregnskap, publisering av delårs-
rapporter og utbetaling av utbytte. Oversikten er 
 tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

De viktigste produktene for finansiell informasjon er års- og 
delårsrapporter, børsmeldinger og pressemeldinger. De 
viktigste informasjonskanalene er, i tillegg til børsens mel-
dingssystem, Lyses egne internettsider. Selskapet tilstreber 
jevnlig møtekontakt med interessenter i finansmarkedet.

Selskapet har formelle kommunikasjonskanaler mot 
eierne gjennom møtevirksomheten i de styrende 
organene. Det legges også vekt på jevnlig møtekontakt 
med representanter fra eierne, mest typisk ordførere 
og rådmenn. Selskapet har fra før det ble etablert, 
gjennomført såkalte eiermøter. Dette er møter, der 
representanter fra eierne, vanligvis ordførere og rådmenn 
inviteres av styret for å drøfte saker av stor og eller 
prinsipiell  betydning, og der det er naturlig at styret ikke 
på egenhånd treffer vedtak uten forutgående  drøftinger. 
 Kommunikasjonen med Lyses øvrige interessenter, 
 herunder premissgivere og opinionen, er nærmere 
omhandlet i selskapets kommunikasjonsstrategi.

12.  EKSTERN REVISOR

Lyses valgte eksterne revisor er ansvarlig for den 
 finansielle revisjonen av morselskapet og konsernregn-
skapet.  Generalforsamlingen oppnevner revisor, etter 
forslag fra styret, og fastsetter revisors honorar. Revisor 

utviklingen i kritiske suksessfaktorer og vesentlige risiko-
forhold innen konsernets virksomhet.

Styret påser at selskapet har god intern kontroll og 
hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til 
den virksomhet konsernet driver. Styret påser også at 
virksomheten følger selskapets retningslinjer for hvordan 
det integrerer hensyn til omverdenen i verdiskapningen.  
Årlig gjennomfører styret en gjennomgang av vesentlige 
risikoområder innen konsernets virksomhetsområder og 
foretar en vurdering av om identifisert risiko er tilfreds-
stillende ivaretatt. 

Styrets gjennomgang kan inneholde:
• Endringer i forhold til forrige års gjennomgang  
 knyttet til art og omfang av vesentlige risikoer.
• Omfanget av og kvaliteten på ledelsens løpende  
 oppfølging av risikoer og internkontrollsystem,  
 herunder en vurdering av om ledelsens  
 tilbakerapportering til styret av foretatt oppfølging er  
 av en kvalitet som muliggjør styrets vurdering av  
 hvordan internkontrollsystemet sikrer mot risikoene.
• Tilfeller av betydelig kontrollsvikt eller svakheter som  
 er avdekket i løpet av året og den betydning dette  
 har hatt for konsernet.

Med bakgrunn i risikovurderingen og styrets behandling, 
foretas det årlig undersøkelser hvor uavhengig part 
vurderer og bekrefter at etablerte interne kontrolltiltak 
på vesentlige risikoområder fungerer effektivt. Gjennom-
gangen av uavhengig part vil også kunne ha som formål 
å vurdere om etablerte prosesser er hensiktsmessige og 
fungerer som forutsatt i forhold til de mål virksomheten 
har. En bekreftelse fra uavhengig part har som formål å 
bistå styret og ledelsen i å utøve uavhengig og nøytral 
vurdering av om konsernets vesentligste risikoråder 
er tilstrekkelig håndtert. Med uavhengig part menes 
eksterne eller konserninterne personer som er uavhengige 
av virksomhets- og prosesseier.  

Styret vurderer årlig behov for uavhengige bekreftelser 
og vedtar om nødvendig en plan for dette. Resultatet av 
utførte kontrollhandler rapporteres direkte til konsern-
styret, styret i datterselskap og konsernledelsen. 

Styret gir i årsrapporten en beskrivelse av hoved-
elementene i selskapets interne kontroll og risikostyrings-
systemer knyttet til finansiell rapportering. 

tjenestegjør inntil ny revisor oppnevnes. Oppdrag som 
valgt revisor legges med visse mellomrom ut på anbud.

Lyse har som policy å benytte samme revisjonsfirma i alle 
konsernselskaper der dette er praktisk og der Lyse alene 
kan bestemme. I deleide selskaper skjer valg av revisor i 
samarbeid med øvrige eiere. 

Styret har møter med ekstern revisor i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet, og et møte hvor revisor 
møter styret uten at administrasjonen er til stede.  Ellers 
avholdes møter etter behov. Styret skal gjennomføre 
en vurdering av ekstern revisors uavhengighet. I tråd 
med kravet til revisors uavhengighet vil Lyse i liten grad 
benytte ekstern revisor til andre oppgaver enn lovbestemt 
finansiell revisjon. Revisor blir likevel benyttet til naturlige 
revisjonsrelaterte oppgaver, slik som teknisk bistand 
med ligningspapirer, forståelse av regnskaps- og skatte-
regler samt bekreftelse av økonomisk informasjon i ulike 
 sammenhenger. 

Styret skal sørge for at valgt revisor årlig fremlegger 
hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjons-
arbeidet. Minst en gang årlig skal også revisor gjennomgå 
intern kontroll, herunder identifiserte svakheter og 
 eventuelle forslag til forbedringer med revisjonsutvalget.

Som en del av den ordinære revisjonen rapporterer 
revisor skriftlig én gang i året til Lyses konsernsjef. Styret 
 orienteres om hovedpunktene i rapporten. Styret bør 
innkalle revisor til møter der de behandler  årsregnskapet 
og hovedpunktene i revisors skriftlige rapport.

13. VARSLING OG RAPPORTERING AV AVVIK

Ansatte og styremedlemmer i Lyse har ansvar for 
å  rapportere misligheter eller vesentlige avvik fra 
 prinsippene for god eierstyring. Dette rapporteres normalt 
til nærmeste overordnet, styremedlemmer kan rapportere 
til styrets leder eller til leder av bedriftsforsamling. Juridisk 
direktør er tillagt en særlig oppgave knyttet til å ta imot 
varsler, rapportering samt på konsernsjefs vegne ivareta 
en funksjon som skal:
• Overvåke at gjeldende lovgivning, annen regulering  
 og interne regler blir overholdt.
• Sikre at nødvendige etiske retningslinjer er  
 utarbeidet og vedlikeholdes.
• Sikre at disse og andre retningslinjer er kommunisert  
 i organisasjonen.
• Rådgi styret og ledelse samt ansatte med hensyn til  
 spørsmål om etterlevelse, varsling m.v.

Disse retningslinjene revideres annethvert år, eller når 
endringer i lov eller forskrift krever dette.
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