
Værdiskabelse i Energi Ikast A.m.b.A 

Selskabets formål er at fremskaffe og levere elektricitet og varme på billigste måde under 
hensyntagen til forsyningssikkerheden. Endvidere kan selskabets aktiviteter udvides med andre 
aktiviteter, der er beslægtet med forsyning. Der betyder følgende: 

• Levere den bedste kundeoplevelse for andelshavere og andre kunder. 
• Tilbyde konkurrencedygtige priser. 
• Investere i høj forsyningssikkerhed i el- og varmenettet. 
• Investere i samfundsnyttig infrastruktur, herunder el- varme- og fibernet. 
• Levere vedvarende energi og styrke den grønne omstilling lokalt. 
• Drive en sund og lønsom virksomhed med en passende soliditet. 
• Sikre en sund og attraktiv arbejdsplads. 

Nedenfor er listet koncernens aktiviteter fordelt på selskaber. Oversigten viser koncernens 
indtjening/værdiskabelse fordelt på aktiviteter samt egenkapitalen i det enkelte selskab. Resultatet for 
Energi Ikast A.m.b.A for 2019 udgør 6,0 mio. kr. og egenkapitalen udgør 267.059 t. kr. 
 

Selskab 
Aktivi-

tet Forretningsmæssige vilkår  

Årets 
resul-
tat i t. 
kr. 

Egen-
kapital  
i t. kr. 
fordelt 
på 
aktivi-
teter 

Energi Ikast 
Varme A/S 

"Varme" 
-Varmeforsyningen er omfattet af "Hvile i sig selv 
princippet", indtægter skal være lig med 
omkostninger. 

-3.330 57.946 

Ikast El Net A/S 
"Elnet" -Elforsyningen er omfattet af en indtægts-

rammeregulering og et forrentningsloft. 
2.423 116.946 

Energi Ikast 
Service A/S 

"Service" 
-Service sælger ydelser til koncernens selskaber, 
administrationsydelser og drift af gadelys på 
markedsmæssige vilkår. 

1.136 23.580 

Energi Ikast 
Fibernet A/S 

"Fiber-
net" 

-Fibernettet i Ikast er udlejet på kommercielle vilkår 
til Altibox. Aktier i Fiber Backbone A/S er solgt i 
2019. 

5.096 39.469 

Energi Ikast 
Holding A/S 

"Elhan-
del" 

-Eneste aktivitet er at eje aktierne i EIV, IEN, EIS, 
EIF, Effektmarked og elhandelsselskabet 
Samstrøm A/S. 

234 10.987 

Effektmarked.dk 
A/S 

”Motor-
anlæg” 

-Motoranlæg står til rådighed i reguler 
kraftmarkedet på kommercielle vilkår. Aktierne i 
selskabet er solgt i 2019. 

324 0 

Energi Ikast 
A.m.b.A 

"Elhan-
del" 

-Ejer aktierne i EIH samt aktier i elhandelsselskabet 
Scanenergi A/S. Prisdannelse på el er 
markedsbaseret. 

129 18.131 

 
 
 
 
 


