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Masterplan VE 2020
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Fokusområde:

Nett

Fokusområde:

Infrastruktur

Valdres

Fokusområde:

Nye forretnings-

muligheter

Fokusområde:

Organisering 

• Organisk vekst

• Strukturell vekst 

• Vurdere ressurs- og 

tjenestesamarbeid med 

eierkommuner og IKSer

• Synergier mellom VE og 

IKSene

Dagens situasjon og føringer

• Vurdere nye forretnings-

muligheter

• Industrielle partnere

• Grensesnitt mot 

eierkommuner og IKS  

• Eierstrategi

• Konsernorganisering, datter-

og deleideselskaper

• Styringsmodell i ny struktur

• Kapital og finansiering

Strategiutvikling Strategi VE 2020

S
o
n
d
e
ri
n
g
 p

a
rt

n
e
re

 o
g
 s

o
n
d
e
ri
n
g
/f
o
ra

n
k
ri
n
g
 i
n
te

rn
t

Im
p

le
m

e
n

te
ri

n
g

 2
0
1
8
 -

2
0

2
1

Strategi 2018 - 2020

• Visjon

• Forretningsidé 

• Strategiske hovedmål

• Økonomiske mål 

• Fokusområder med 

mål og tiltak 

• Strategisk 

handlingsplan

• Forankring VE 2018 –

2020 og beslutning

2018 - 20 2019 - 2020



3

Eiernes forventninger til selskapets utvikling 

av virksomheten

Fokus på kjernevirksomheten
1

▪ Utvikle og dyrke selskapets kjernevirksomhet innen nett, strømsalg, entreprenør, fiber, samt annen nærstående virksomhet

▪ Evne å endre og tilpasse kjernevirksomheten i tråd med markedsmuligheter til beste for bedriften og regionen

▪ Ha fokus på å videreutvikle en moderne og effektiv kjernevirksomhet kjennetegnet av god drift og beredskap, og utbygging

▪ Skal ivareta både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske interesser

Langsiktighet i investeringene
2

▪ Langsiktige investeringsplaner innenfor prioriterte satsningsområder, skal møte krav til: 

• rammer for kapitalisering av selskapet

• endrede rammebetingelser

• lønnsomhet

Vekst gjennom samarbeid og partnerskap
3

▪ Ha fokus på framtidsrettede samarbeidsløsninger for kjernevirksomheten både på mor- og datternivå

• utvikle løsninger sammen med industrielle og finansielle partnere

• Innlede samarbeid med forsknings- og innovasjonsbaserte virksomheter

• strukturelle endringer, og evt ny virksomhet utenfor dagens kjernevirksomhet avstemmes med eierne

Velorganisert selskap
4

▪ Satse på kompetanseutvikling og framstå som en attraktiv bedrift for samarbeidspartnere

▪ Internkontroll og risikostyring skal prioriteres: HMS, regulatoriske krav og investeringer

▪ Videreutvikle støttefunksjonene ut fra høye krav til kompetanse og effektivitet

▪ Kulturbygging, og kompetanse innen ledelse og samhandling skal være et konkurransefortrinn for selskapet
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Oppsummerte eiermål

Kjernevirksomheten skal møte ambisjoner om: 

• Kjernevirksomheten skal bidra til lokal og nasjonal vekst

• Forsyningssikkerhet

• Effektivitet ift nettinvesteringer og -drift

• Nye virksomhetsinitiativ relatert til selskapets kjernekompetanse

• Utvikling av virksomhetene gjennom økt fokus på samhandling med 
partnere

Kjerne-
virksomheten 

skal 
videreutvikles

Tydelig rolle 
som 

samfunnsaktør 

Finansiell styrke 
må sikres 

Selskapet skal som en kritisk samfunnsaktør ivareta eierkommunenes 
behov innen: 
• Infrastruktur utbygging
• Beredskap 
• Bevare og skape nye arbeidsplasser
• Ha lederkraft og serviceinnstilling i rollen som regional utviklingsaktør
• Virksomhetene skal gi regionale bidrag til målene om bærekraft og god 

samfunnsøkonomi
• Lokal og regional vekst gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid

• Avkastning og eierutbetalinger skal være forutsigbare, og skal 
være avstemt med selskapets behov for investeringer og 
målsatt utvikling

• Sikre en verdiutvikling av aksjekapitalen minimum på nivå 
med tilsvarende markedsplassering   

• Kapitalstrukturen skal gi nødvendig handlefrihet til å håndtere 
nåværende kjernevirksomhet og prioriterte nysatsinger

Organiseringen 
må være i 
utvikling 

• Styring og ledelse på 
mor- og datternivå skal 
preges av:
– God effektivitet

– Høy 
gjennomføringsevne

– Gode prosesser og 
samhandling mellom 
eierne, styre, ledelse, 
herunder relevante  
samarbeidspartnere

• Ressurser allokeres for 
målrettet satsing på 
kompetanseutvikling 

• Organiseringen skal 
møte høye krav til 
dynamikk og 
endringsevne 

1

2

3
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Organisering av Valdres 

Energiverk AS
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Organisering av Valdres Energiverk AS

Valdres 
Energiverk

Nettselskapet
Valdres 

Montasje og 
Entreprenør

Valdres Fiber
Kraft-

produksjon

Kvitvella

Fossbråten

Nye initiativ

Kraftriket Valdres Vekst

Støtte-
funksjoner
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Organisering av Valdres Energiverk AS vil 

innebære både heleide og deleide selskaper

Valdres 
Energiverk

Nettselskapet
Valdres Montasje 
og Entreprenør Valdres Fiber Kraftproduksjon

Kvitvella

Fossbråten

Nye initiativ

Kraftriket Valdres Vekst

Støttefunksjoner

Morselskap

Heleid selskap

Deleid selskap
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Ny energilov med virkning fra 1. januar 2021

Selskapsmessig skille gjelder alle energiselskaper

Nye § 4-6. (Krav om selskapsmessig skille)

I et integrert foretak skal nettvirksomhet være 
organisert som en egen selvstendig juridisk 
enhet, adskilt fra annen virksomhet. 
Nettforetak skal ikke ha direkte eller indirekte 
kontroll over foretak som driver annen 
virksomhet. Foretak som driver produksjon 
eller omsetning av elektrisk energi eller 
konsesjonspliktig fjernvarmevirksomhet, skal 
ikke ha direkte eller indirekte kontroll over 
nettforetak.

Første ledd er ikke til hinder for samarbeid om 
felles driftssentral mellom nettforetak og 
foretak som driver produksjon av elektrisk 
energi eller fjernvarmevirksomhet, så lenge 
nettforetaket har styring og ansvar for 
driftssentralens nettfunksjoner. Departementet 
kan gi forskrift om nettforetaks adgang til å 
selge eller leie ut egen kapasitet, herunder 
drifts-kontroll-funksjoner, overskuddskapasitet 
og i beredskapssituasjoner.

Departementet kan gi dispensasjon fra hele 
eller deler av kravet om selskapsmessig skille.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om 
selskapsmessig skille og fastsette vilkår i 
konsesjon etter § 4-1 om forhold som nevnt i 
denne bestemmelsen.

Våren 2016 vedtok Stortinget endringer i energiloven 

• De nye bestemmelsene stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt 

skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet og trer i kraft 1. 

januar 2021. Kravene vil da gjelde alle nettselskap, uavhengig av 

størrelse.

– I forbindelse med lovendringen har OED bedt NVE utforme nye 

forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille. Det tas sikte 

på at forslag til forskriftsbestemmelser sendes ut på høring i 2018.

Bakgrunnen til lovendringen

• Redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og 

konkurranseutsatt virksomhet, samt å styrke nettselskapenes nøytralitet. 

• Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og nettselskapenes kunder kan 

derfor ikke selv velge nettselskap. Det er et særskilt behov for å beskytte 

kundene, slik at de ikke betaler mer enn nødvendig for nettjenester.

Mars 2018 snudde Stortinget og ba Regjeringen endre 

energiloven

1. «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en lovendring som 

ivaretar de mindre nettselskapene, og der det i kravet om funksjonelt 

skille legges til grunn at nettselskap med under 30 000 abonnenter gis 

fritak.» 
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Faktaboks:

Rammer for styring og organisering av VE

Krav om selskapsmessig skille innebærer at VE må tilpasse virksomheten:

• Mor/ konsern

– Morselskapet i vertikalt integrert selskap kan kun drive eierstyring og fellesfunksjoner

– All forretningsutvikling må skje i det enkelte datterselskap uten koordinering mellom nett og annen virksomhet

– Annen virksomhet og nett må antageligvis i fremtiden (kommer nye forskrifter/krav) drives under forskjellige selskapsnavn/varemerker

– Administrasjon og styre i morselskapene fratas muligheten til å utvikle andre tjenester fra nettvirksomheten

• Nettselskapet

– Må etablere VE Nett som eget AS med eget styre 

– Kan bare drive nettvirksomhet (utbygging, drift og vedlikehold av nettet) 

– Kan samarbeide om beredskap og driftssentral

– Har begrenset mulighet til å leie ut overskuddskapasitet

– Må konkurranseutsette kjøp av tjenester, i realiteten alt over NOK 100.000,- (reguleres av både kontroll- og forsyningsforskriften)

– Eierskapet til fiberinfrastruktur kan ikke være i Nettselskapet (eller mor)

Fritak om funksjonelt skille innebærer at VE har noen frihetsgrader i styring og ledelse av virksomheten:

• Fritak om funksjonelt skille for selskaper med færre enn 30.000 nettkunder innebærer at VE har frihet til å benytte egne ressurser 

i styre og ledelse av nettselskapet og andre datterselskaper, uavhengig av eierandel

• Sammensetning av datterstyrer må likevel ivareta konkurranserettslige lover, krav til habilitet og anbefalinger fra KS om god

eierstyring

Føring fra NVE

• Fremover bør energiselskapene etablere horisontale samarbeidsstrukturer innenfor de ulike virksomhetsområdene for å øke 

effektivitet og innovasjon


