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Dette er SFE

PRODUKSJON:

Årleg kraft-
produksjon som 
tilsvarar forbruket 
i 100 000 heimar
(2,1 TWh)

STRAUMNETT:

Ansvar for ein kritisk 
infrastruktur som strekk 
seg meir enn 4 000 km.

ANDRE VIKTIGE
EIGARSKAP: 
Kraftfire (32,5%)

Enivest (38,74%)
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SFE sin visjon:

Vi skapar den fornybare framtida

• Med utvikling av ny fornybar 
energi bidreg vi til Noregs
klimamål

• Med vårt arbeid innan 
elektrifisering skapar vi ei 
berekraftig framtid

• Vi søkjer aktivt samarbeid for å 
setje fart på det grøne skiftet

• Gjennom lokalt nærvær og 
engasjement skapar vi verdiar og 
arbeidsplassar
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100% offentleg eigarskap

Sogn og Fjordane Holding AS
49,51%

Askvoll kommune
1,48%

BKK
36,80%

Kinn kommune
4,64%

Gloppen kommune
3,45%

Bremanger kommune
gjennom Bremanger Eigedom AS

2,47%

Stad kommune
1,57%

Sunnfjord kommune
0,08%
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Sterkt lokalt eigarskap
Vedtektsfesta formål Sogn og Fjordane Holding AS:

• «Selskapet eig per 8. oktober 2019 49,56 prosent av aksjane og 
er største eigar i Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet si verksemd 
er ved eit langsiktig og stabilt eigarskap å sikre at dei verdiar 
som ligg i eigarskapen til aksjane i Sogn og Fjordane Energi AS -
og sjølve eigarskapen - kan bli verande i Sogn og Fjordane. 
Føremålet med å eige og utøve aksjonærrettane til aksjane er å 
styrke Sogn og Fjordane Energi AS som eit viktig sjølvstendig, 
regionalt og lokalt eigd kraftselskap i Sogn og Fjordane. Selskapet 
har og som målsetnad å auke selskapet sitt eigarskap i Sogn og 
Fjordane Energi AS, mellom anna ved kjøp av aksjar og deltaking 
ved kapitalutviding i Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet kan og 
gje ansvarleg lån o.a. til Sogn og Fjordane Energi AS for å styrke 
selskapet sin soliditet og posisjon som eit viktig sjølvstendig og 
regionalt kraftselskap»
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Konsernstruktur og våre eigarskap

-> Bremangerlandet Vindpark AS (100%)

-> Lutelandet Energipark AS (100%)

-> Falck Renewables Vind AS (11%)

-> Firdakraft AS (100%)

Svelgen Kraft Holding AS (56%)

Jølstra Kraft DA (50%)

Fossheim Energiverk AS (30%)

Gloppen Energi AS (30%)

Innvik Kraftverk AS (30%)

Enivest AS (38,74%)

Kraftfire (32,5%

eSmart Systems (5,75%)

Sogn og Fjordane Energi AS

Linja AS SFE Produksjon AS
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Forretningsområder

• Kraftsalsaktiviteten krev større einingar

– SFE gruppert med Tafjord, Tussa og Sognekraft

– Selskap med ca 100.000 kundar

• SFE eigarskap i fiber gjennom Enivest

– Dotterselskap i BKK

• Sterkare engasjement innan andre områder av 

berekraftig energi

• Kraftproduksjon og nettaktivitet er kjernen i SFE
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2,1 TWh produksjon

SFE er operatør for 25 av 28 
heil- eller deleigde kraftverk

Stongfjorden og 
Oslandsbotn

Skorge

Evebøfoss, Eidsfoss 
og Trysilfoss

Innvik

Fossheim

Mel

Øvre- og Nedre 
Markevatn, 
Leknesvatn og 
Grunnevatn 

Åskåra I&II, Øksenelvane, 
Dauremål og Bjørndalen

Skogheim og 
Sagefossen

Sværen

Østerbø

Stakaldefossen

Svelgen 
I,II,III&IV, 

Fossekallen og 
Straumane

Hennøy

Lutelandet

Jølstra

Kraftverk i drift

Kraftverk under 
bygging
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25 000 nettkundar og utstrakt
regionalt distribusjonsnett

Linja sitt overordna nett

Linja sitt distribusjonsnett 

Nettkapital 2020:1.678 MNOK
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200 millionar kroner i årsresultat

• Kraftprisen i NO3 redusert med 74% frå 2019

• Oppnådd kraftpris 20 øre/kWh

– Det doble av spotprisen på 10 øre/kWh

• Salsgevinstar (95 MNOK) og nedskriving vindkraft (81 MNOK)

Driftsinntekter (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK)

1,113
1,042

1,229 1,287

1,681 1,685

1,090

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

89 113
189 193

286
433

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Gjeldsbeteningsevne

• Fokuserer på nøkkeltal

– FFO/NIBD

• Bruk av sikringsinstrument for å stabilisere 
kontantstraumar

– Finansielle kraftsalskontrakter

– Sikring av kraftinntekter i EUR

– Lang rentebinding i låneportefølja

– Sprer forfall på lånegjeld over tid

• Likviditetsreservar

– 600 MNOK i unytta kassekreditt og trekkrett

• Endra grunnrenteskatt vil betre kontantstraumane

– Kontantstraumsskatt frå 2021; Skatteprosent 37%
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Låneportefølje
MNOK Hovudstol Kupong Forfallsdato

SFEN48 150 1,100 % 08.09.2021

SFEN45 300 1,240 % 22.09.2022

SFEN30 PRO 300 4,950 % 30.01.2023

SFEN51 300 1,120 % 29.09.2023

SFEN49 G 400 1,220 % 24.04.2024

SFEN46 G 300 3,000 % 23.05.2025

SFEN41 500 3,410 % 11.03.2026

SFEN50 G 200 2,850 % 26.04.2027

SFEN47 G 200 3,340 % 23.05.2028

NIB #1 232 2,680 % 08.07.2029

NIB #2 301 0,805 % 28.11.2034

3 183 2,373 %

Forfallsprofil
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Auka fokus på miljø, klima og berekraft

• Miljøfyrtårn

• Medlem av 

Klimapartnere

• Eige Klimapanel

• Klimarekneskap

• Klimanøytral i 2021

• Samarbeidsprosjekt med Plan Norge om 

bygging av vassbrønnar i Zimbabwe
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Berekraftig kraftproduksjon

I mål og strategiplan 2021-2025 for SFE er «ansvarleg 
og berekraftig, fornybar kraftproduksjon» eit av hovudmåla. 

• Klimanøytral kraftproduksjon allereie i 

løpet av 2021 og utbygging av ny 

produksjonskapasitet skal skje klimanøytralt

• Oppnå auka ressurseffektivitet ved å ta 

i bruk prinsippa om sirkulær 

ressurshandtering 

• Ivareta berekraft knytt til vår påverknad av 

biodiversitet og naturmiljø
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Grønt rammeverk og finansiering (1/3)
Formål, evaluering og utvelging, forvalting og rapportering

• Berekrafteksperter og tilsette i SFE vurderer 

potensielle prosjekt

• Ei liste over potensiell prosjekt blir presentert 

for SFE sin komite for grøne obligasjonslån

• Komiteen er ansvarleg for å sørge for at 

prosjekta tilfredsstiller krava stilt under det 

grøne rammeverket. Ei avgjerd må vere

einstemmig, grunngjeve og dokumentert

• Midlane vil bli kreditert til ein “spesial 

konto” og det vil bli sørga for at midlane

berre vert brukt til å finansiere og 

refinansiere grøne prosjekt

• Forvalting av midlane vil bli revidert av ein

ekstern revisor, valt av SFE

Evaluering og utvelging

Forvalting av midlane

Rapportering og transparens
• SFE vil årleg, og fram til forfall av dei

grøne obligasjonslåna, utarbeide ein

rapport for grøne obligasjonslån som 

skildrar allokeringa av midlar og dei grøne

prosjekta berekrafts innvirkning

• Rapporten vil bli gjort tilgjengeleg på SFE 

si heimeside

• Finansiere og refinansiere investeringar gjort 

av SFE (og dotterselskap) som støttar opp 

under det grøne skiftet mot eit berekraftig

lågutsleppsamfunn

• Midlane kan finansiere både eksisterande og 

nye grøne prosjekt. Nye prosjekt er definert 

som prosjekt som har vore i drift i mindre enn 

12 månadar etter godkjenning i SFE sin komite 

for grøne obligasjonslån

Formål
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Grønt rammeverk og finansiering (2/3)
SFE sitt oppdaterte grøne rammeverk har fått “Dark Green shading ” frå CICERO Shades of Green

• CICERO har vurdert SFE sin governance struktur

i det grøne rammeverket til å vere “Good”

• “It is a clear strength that SFE’s updated 

framework focuses exclusively on low-

carbon solutions, such as a clean, 

renewable efficient, cost effective grid. 

The issuer has an organizational focus on 

connecting renewable energy to the grid 

and reducing grid losses, resulting in a 

more efficient grid and a smoother 

demand curve.”

• “Under the renewable energy category, 

proceeds will be partially used to upgrade 

existing assets by improving the capacity 

of the plant without enlarging the 

reservoir or increase in reservoir capacity 

by lowering without raising the water 

level. 

• “The company has appropriate and 

relevant strategies and targets for the 

sector, including to become fossil free by 

2030, and to become climate neutral as 

of 2021 by buying carbon offsets to 

balance its carbon emissions after final 

reporting are completed.” 

Governance score: “Good”

Styrker i rammeverket• SFE’s rammeverk er i tråd med ICMA’s Green 

Bond Principles og er vurdert til å ha “Dark 

Green shading ”

Dark Green shading

Source: SFE’s Green Bond Second Opinion x Mai 2021 19



Grønt rammeverk og finansiering (3/3)
Finansiere og refinansiere investeringer som understøtter det grøne skiftet mot eit berekraftig lågutsleppsamfunn

Grøne prosjekt kategoriar Kvalifiserte investeringar SDG1

Fornybar kraft

 Vasskraft

 Vindkraft

 Hydrogen

Overføring av elektrisitet

 Nett og distribusjon

 Integrering av fornybarenergi og energieffektivisering

Tilpasningar til klimaendringar

 Tilpasningsinitiativ

Rein transport

 Lågutsleppskøyretøy

 Lågutsleppsinfrastruktur for transport 

Dark Green

Dark Green

Dark Green

Dark Green

1) FNs berekraftsmål 20
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Utbyttepolitikk
• SFE skal gjennom utbytte og verdiauke på selskapet gje aksjonærane ei 

konkurransedyktig avkasting samanlikna med alternativ investering med 
tilsvarande risiko. Ved fastsetting av utbyttet tek ein omsyn både til 
investeringsnivå og resultat. Utgangspunktet er at utbyttet vert fastsett slik:

• For å sikre tilstrekkeleg stabilitet i utbyttet for eigarane vert det årlege 
utbyttet sett minimum til 75 mill. kroner under føresetnad av at styret finn 
dette forsvarleg. 

• Gjennomførte eigenkapitalemisjon i 2017 på over 200 MNOK

Morselskapet sitt resultat etter skatt x 90%

- årets investeringar x 30%

+ årets ordinære avskrivingar x 30%

= Årets utbytte
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Stort potensiale for ny fornybar energi

Norddalsfjord (Flora), 20 GWh

Øksenelvane (Bremanger), 35 GWh

Under bygging

Hauge (Hellesylt), 15 GWh

Nausta  (Naustdal/Førde) 
Ca. 30 GWh (fl. minikraft)

Svelgen (Bremanger), 30 GWh

Ikkje søkt konsesjon

Fått konsesjon

Bredvatn (Bremanger), 67 GWh

Jølstra (Jølster), 250 GWh
(SFE-del 125 GWh)

Ommedal (Gloppen), 18 GWh

Okla (Stad, Selje), 
21 MW – 74 GWh (SFE-del 10%)

Bremangerlandet, 
80 MW – ca 280 GWh 

Lutelandet (Fjaler)
56 MW - 150 GWh
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Investeringar siste åra 

• Investert 2,2 mrd i fornybar kraftproduksjon og nett siste 5 år

• Auke i nettkapitalen frå 754 MNOK i 2011 til 1.678 MNOK i 2020

• Investert 1,8 mrd i nettanlegg siste 10 år

• Konsernstrategien fokuserer på SFE som IG

– Set rammer for investeringsnivå

MNOK 2016 2017 2018 2019 2020

Nettverksemd 145 149 174 208 151

Kraftproduksjon 104 155 294 399 310

Anna verksemd 37 15 23 16 6

Sum 
investeringar

286 319 491 623 467
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Jølstra, Østerbø og Lutelandet;
tre store kraftutbyggingsprosjekt

• Jølstra vasskraftverk skal settast i drift i 2021 

– Vil produsere om lag 250 GWh (tilsvarande forbruket til ca

12 500 husstandar)

– SFE eigardel 50%

• Østerbø vasskraftverk i produksjon i 2020

– Produserer ca. 185 GWh (tilsvarande forbruket til ca 9 000 

husstandar).

– SFE sin eigardel 58%

• Lutelandet vindkraftverk i produksjon ultimo 2021

– Vil produserer ca 150 GWh
26
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Magasinkapasitet
• Total magasinkapasitet 921 GWh

• 44% av normalproduksjonen

Nykjevatn i Østerbø

Østerbø: Bygd for framtidas 

kraftmarknad med stor fleksibilitet

• Kan produsere når marknaden treng 

energien

• I motsetning til elvekraft og 

vindkraft som ikkje kan lagre 

ressursen

• Vinteren i år viste verdien av fleksibel 

produksjonskapasitet

• Høge prisar i januar og februar

• småkraft og vindkraft hadde 

ikkje vatn/vind å produsere av

• magasinverka gjekk for fullt 28



Hedgingstrategiar kraftproduksjon

• Grunnrenteskatten definerer optimalt 

sikringsnivå

– Nivået er ca 50%

• Tredelt sikringsstrategi

– Aukande sikring i ein tre års horisont

– Auka sikring på gunstige prisnivå

– Ytterliggare auka sikring i periodar med store 

investeringar
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Børsmelding

• “Sogn og Fjordane Energi AS har gitt

Danske Bank mandat til å arrangere

ein investorpresentasjon av selskapet

og det oppdaterte grøne rammeverk

den 26. mai kl 09.30. Transaksjonen er

venta å bli offentleggjort i nærmaste

framtid, avhengig av

marknadsforholda. Antatte løpetider

vil vere mellom 5-10 år med eit

forventa totalvolum på NOK 500 

millionar. 

• Danske Bank har vore rådgjevar for 

oppdateringa av det grøne

rammeverket som er vurdert til

karakteren «Dark Green» av CICERO.”

https://www.sfe.no/glo

balassets/sfe.no/finans-

og-eigarinfo/sfe-green-

bond-framework-may-

2021.pdf

https://www.sfe.no/glo

balassets/sfe.no/finans-

og-eigarinfo/cicero-

green--final-spo.-

11.05.2021-final.pdf
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Spørsmål?
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TAKK FOR 
MERKSEMDA!


