
82%88% 100%

Konsulenttjenester, 
arealplan, oppmåling.

8 ansatte

Bredbånd, TV, bruseLADE, 
bruseSOL, sensornettverk

7500 kunder.

20 ansatte

Andre eierposisjoner:
50% Flå IT senter AS

20% Kittilsviken Kraftverk AS
18% Torpomoen Drift AS
100%  Hallingdal Bioenergi

2,6% REN AS
2,1% Nettalliansen AS

11% ATB Nett AS
15% Hallingdal Næringshage
8% DELE Health Tech AS

8% PRATEXO Inc
30,8% Hallingdal Trepellets AS

Strømnettet
ca 27 500 kunder

70 ansatte

100%

Vidju Holding AS

92%

Snøgg Fiber AS

Fiber infrastruktur eier. 
Operatørkunder.

Ingen fast ansatte.

Hol Kommune 29,9 %
Ål Kommune 24,9 %
Gol Kommune 21,9 %
Nesbyen Kommune 16,9 %
Flå Kommune 6,0   %
Hemsedal Kommune 0,4   %

Vidju

Eiendom AS

Eier og forvalter av 
fast eiendom.

Ingen fast ansatte.

100%

Telco installasjon og 
montasje SOL

8 ansatte



Sponsormidler og støtte (direkte)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Hallingdal Næringshage 650 000           500 000        600 000           

Innovasjon Hallingdal 250 000           250 000        250 000        

Diverse mindre sponsormidler lokalt 207 857           115 000        35 594             147 100           100 000        100 000        

Team Hallingdal 30 000             30 000          30 000             

Regionrådet 200 000           200 000        200 000           200 000           200 000        200 000        

HFK (gjennom Regionrådet) 100 000           100 000        100 000           100 000           100 000        100 000        

DEFA initiativet 1 500 000       1 500 000       

Bruse AS 150 000           150 000        250 000           250 000           250 000        250 000        

Egeninnsats (Vidju og Bruse) 250 000           250 000        250 000           250 000           250 000        250 000        

Filmprodusentane, det kvite gullet 100 000           100 000           

1 587 857       1 345 000     3 065 594       2 797 100       1 150 000     1 150 000     



[ 1000 kr ] Historiske investeringer
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Hallingdal Kraftnett AS i 2022 – men hva nå?



Endret 
selskap v i blir 
sammenlikn

et med

Nye rammev ilkår fra 2023

- jordkabel



Store endringer

• Dramatisk endring i rammevilkår 

for HKN
• -9% poeng (fra 104 til 95% effektivitet)

• -14 millioner kroner

• Tapskostnader
• Fra 2,7 Mkr til 50+ Mkr

• Strømstøtte
• Nettselskapene har oppgaven uten å 

å få betalt. Må forskuttere.
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Endringer siste langtidsperioden (5 år)

• Totalt 260 millioner kr i langsiktig gjeld

• Økt finanskostnader på ca 6 millioner kroner

• Avdrag på gjeld 13 millioner kroner (start 2023)

• Redusert inntekt (kontantstrøm fra drift) på ca 8 millioner kroner

➔betydelig redusert fri likviditet i årene framover

➔ svært "volatil" og usikker framtid*
➔håndbrekket på





Men det er fortsatt behov for 
investeringer…



BruseSOL



Marked - bruseSOL

O Lokalt marked

O Utvidet marked



Nye initiativ - BruseSOL
• For å være istand til å drive virksomhet og stå ansvarlig for en helhetlig leveranse av SOL, må 

Bruse være godkjent av DSB (elektroinstallatør) i tillegg til prosjektering
• HT skal bidra med kompetanse og ressurser på den mekaniske installasjonen av SOL, ingen har 

denne i dag og er heller ikke noe et elektrikerfirma har kompetanse på (og det er feil bruk av 
fagressurser). Tatt alle nødvendige sertifiseringer (arbeid i høyden mm).

• Bruse benytter per nå utelukkende lokale elektrikerfirma
• Bruse har ingen strategi, ei heller et ønske, om å være «selvforsynt» med elektriker ressurser, 

men må sikre egen verdikjede og gjennomføringsevne. Vi kan ikke bli 100% avhengig av en 
tredjeparts evne (og/eller vilje)

• Vi har en overordnet ambisjon om å levere helhetlige energiløsninger, og må dermed være 
sertifisert innenfor de områdene vi har virksomhet

• Vårt «DNA» er energi. Vi ønsker å bygge spisskompetanse og verdi innenfor det vi er gode på. 
Slik kan vi utvikle verdier for hele regionen og bidra til det grønne skiftet

• Bransjen i Hallingdal (inkl. Bruse) er i et sterkt konkurranseutsatt marked (Solcellespesialisten, 
OTOVO mm).

• Bruse er ikke subsidiert. Vi har kompetanse, er smarte, har evne, vilje og er 
beviselig konkurransedyktige i en nasjonal målestokk.

• Bruse ønsker å selge materiell til lokale aktører istedenfor at dette kjøpes inn fra andre 
(eksterne) aktører



Politikk





Viktige politiske saker

• Øk grensen for det funksjonelt skillet

• Digital samhandling – inkluder oss/alle

• Videreføre bransjeprogram kompetanse

• Bedre privat offentlig samarbeid i Norge ved 

viktige pågående EU prosesser

• Kostnadsdekning ifm strømstøtteordningen



NOU nr 6 – «Nett i tide»

• Betydelig bedre koordinering på tvers av 
nettnivå – lokal fleksibilitet

• Konsesjonsregler og forenkling

• FoU / utvikling

• Incentiver og rammevilkår som er til 
samfunnets beste



En ikke så åpenbar sannhet…

• Nettselskapet tjener ikke 1 kr mer eller 
mindre på høye strømpriser

– Men vi må forskuttere tapskostnader og 
strømstøtte (finansieres med gjeld)



Fiber

• Fiber infrastrukturen i Norge (og Hallingdal) har 

blitt bygget basert på dagens rammevilkår

– En endring vil sette digitaliseringen i (særlig) 
distriktene betydelig tilbake


