
Energi Pluss blir Kraftrikets 
samarbeidspartner på solenergi 
 
 
Kraftriket har valgt Energi Pluss som sin samarbeidspartner på solenergi for alle sine 
distrikter. – Vi ønsker å tilby en bærekraftig pakke til våre kunder med en dedikert 
samarbeidspartner, sier direktør Anders Kvamme i Kraftriket. 
 
 
– Kraftriket har ønske om å tilby en bærekraftig pakke med solanlegg til energikundene våre, 
og gjøre det gjennom samarbeidspartnere. For å gjøre det var Energi Pluss et naturlig valg, 
sier Kvamme.  
 
Energi Pluss har også levert en rekke anlegg tidligere til kunder hos Kraftriket, men nå blir 
samarbeidet formalisert. 
 
– Kraftriket har vurdert å levere solenergi selv, men jeg mener vi er bedre tjent med en 
samarbeidspartner som er dedikert til solenergi og kun jobber med det, sier Kvamme. 
 
Blir leverandør i store deler av Sør-Norge 
 
Det nye samarbeidet gjør Energi Pluss på Tynset til leverandør for Kraftriket i alle områdene 
de opererer i, med et nedslagsfelt på til sammen 80 000 kunder i disse områdene: 
 

• Hedmarken 

• Modum og Sigdal 

• Norefjell 

• Numedal 

• Ringerike og Hole 

• Sogn 

• Telemark 

• Valdres 

• Østerdalen 
 
Kraftriket eies av de lokale energiselskapene, og ble etablert som selskap i 2017. De har 
kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg og Lærdal.  
 
Kvamme sier samarbeidet også kan gi flere strømkunder til Kraftriket. 
 
– Vi vil gi et godt tilbud til kunder som er interessert i solanlegg, både privatpersoner og 
bedrifter som ser mulighetene innen solenergi. Vi håper også at partnerskapet gjør at 
solkunder i Energi Pluss blir strømkunder hos oss, sier Kvamme.  
 
Han sier solenergi er i en tidlig fase, og vil vokse mye de neste årene. 



 
– Vi er opptatt av å ha dette som tilbud, for solenergi er en løsning for framtida, som bare 
blir mer og mer aktuelt. Solenergi er fortsatt i en tidlig fase, som vi tror vil vokse mye, sier 
Kvamme. 
 
– Vil gi betydelig vekst for Energi Pluss 
 
Ole Petter Hansæl er daglig leder i Energi Pluss på Tynset. Siden etableringen i 2016 har de 
rukket å bli en av de ledende leverandører på solenergi i Norge.  
 
Samarbeidet med Kraftriket vil bety en fortsatt stor vekst for bedriften som eies av Nord 
Østerdal Kraftlag og Østa Elektro. I dag har bedriften 11 ansatte. 
 
– Vi er glade for å kunne satse videre, og bygge ut det vi har som vi har bygget opp siden 
2017. Dette betyr flere arbeidsplasser for Energi Pluss innen områdene hvor Kraftriket 
opererer, sier Hansæl. 
 
Dermed vil de overgå det planlagte målet for vekst i 2021, som er å installere 2,3 mWp. 
 
– Vi har hatt et samarbeid med Nord-Østerdal Kraftlag, men denne store avtalen er både 
viktig og spennende for oss i vår strategiske utvikling. Avtalen vil bety en betydelig vekst for 
oss, også ut over planlagt vekst for 2021, sier han. 
 
Energi Pluss importerer, prosjekterer, leverer, monterer og drifter komplette solcelleanlegg 
for privatkunder, næring, landbruk og offentlig sektor i Norge. I tillegg tilbyr de off-grid-
systemer, som ikke er tilkoblet strømnett. 
 
– Dette samarbeidet blir viktig for kompetansebygging og utvikling av nye arbeidsplasser. 
Energi Pluss ønsker å være den naturlige totalleverandøren å velge, fra kundene har en idé 
til et helt ferdig anlegg. Det som er spesielt for oss, er at vi tar oss av hele den kjeden, sier 
Hansæl. 
 
– Solenergi har et stort potensial og er fortsatt i en tidlig fase. Vi er veldig glade for å være 
med Kraftrike på å møte den raskt økende etterspørselen, sier Hansæl. 
 
Kraftriket er eid av en rekke lokale energiselskap. Selskapet ble etablert i 2017, Kraftriket er 
resultatet av sammenslåingen mellom Valdres Energi og Ringerikskraft. Senere har 4-5 
selskaper fulgt etter, blant dem Nord Østerdal Kraftlag.  
 
Kraftriket har i overkant av 80 000 kunder, og vokser stadig raskt. Nå er de også i ferd med å 
slå seg sammen med Polarkraft, som er like store som Kraftriket.  
 
– Med det blir vi blant de største aktørene i landet på strøm, og vi har ambisjoner om å 
vokse videre, sier direktør Anders Kvamme. 
 
 
 



Fakta om Energi Pluss 
 
- Eies av Nord Østerdal Kraftlag SA og Østa Utvikling AS 
- Har i dag 11 ansatte og omsatte i 2020 for 14 millioner kroner. 
 
Fakta om Kraftriket  
 
- Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet og lokal tilstedeværelse. 
Selskapet består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Valdres Energi, Midt-Telemark 
Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdal Kraftlag), Lærdal Energi, 
Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert i 2017 av Valdres Energi og 
Ringerikskraft. 
 
- Har i overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, 
Vikersund, Tynset, Rødberg og Lærdal. 
 
- Kraftriket tilbyr strøm som sitt viktigste produkt, men leverer også andre energiprodukter 
fra før. De selger rundt 1000 varmepumper i året og tilbyr finansiering av kjøp av el-sykkel og 
robotklippere over strømregningen. 
 

 
Ole Petter Hansæl, daglig leder i Energi Pluss 



 
Anders Kvamme, direktør i Kraftriket 


