Nord-Østerdal Kraftlag slår sammen strømsalgsvirksomheten med
Kraftriket
Styret i Nord-Østerdal Kraftlag har vedtatt å fusjonere strømsalgsvirksomheten til NØK med
Kraftriket. Dette styrker konkurransekraften og gir våre kunder mulighet til å handle lokalt også
framover sier Ivar Often adm.dir. i NØK
Kraftriket har som mål å være den ledende lokale strømleverandøren. Selskapet eies av flere små og
mellomstore selskaper som har slått sammen sine strømsalgsvirksomheter. Strømleverandøren er
opptatt av å være tilgjengelig og til stede for sine kunder.
Often er meget godt fornøyd med at NØK kraft AS går inn i Kraftriket. Det vil gi våre kunder flere
valgmuligheter og tjenester, innenfor kjernevirksomheten. Vi får påvirkningskraft med at avdeling for
marked og utvikling plasseres på Tynset, vi får styredeltagelser og de ansatte får et større fagmiljø.
Tatt i betraktning bransjeutviklingen er vi trygg på at vi har tatt det rette valget.
Kraftriket har en ambisjon om å vokse videre. Selskapet jobber mot et mål om 100 000 strømkunder
fordelt over hele landet. For å ta opp kampen i et svært konkurranseutsatt marked tilbyr Kraftriket
(gode kundeopplevelser) og konkurransedyktige og fremtidsrettede produkter sier Often.
Kraftbransjen er i endring og NØK har over lenger tid jobbet med å finne en god og fremtidsrettet
løsning for strømsalg sier Styreleder Bjørn Frydenborg. For oss var det viktig å finne en
samarbeidspartner som kunne gi oss gode konkurransedyktige løsninger og samtidig ivareta
posisjonen som den lokale leverandøren. Skal vi lykkes fremover er det avgjørende at vi samarbeider
med andre der hvor det er nødvendig.
Kraftriket vil etter fusjonen ha til sammen 50 000 kunder med ansatte fordelt på kontorer i Hønefoss,
Fagernes, Vikersund og Tynset. NØK vil få en eierandel på 19,5 % i Kraftriket, og det lokale navnet vil
bli Kraftriket Østerdalen. De fire ansatte ved Kraftriket sitt kontor på Tynset vil du finne i NØK sine
lokaler som tidligere.
Det er bare strømsalgsvirksomheten som fusjoneres med Kraftriket. Kraftproduksjon, Nett, Fiber,
Fjernvarme og andre selskaper i NØK konsernet er det ingen endring på.
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