
    

 

Vår historie 
Skien kommunale kraftselskap 
(SKK) blir til Skagerak Energi AS 

Skagerak Energi ble etablert 1.1.2001 og er et resultat av fusjonen mellom Skiensfjordens 
kommunale kraftselskap AS (SKK) og Vestfold Kraft AS (VK).  

Skagerak Energi eies av Statkraft med 66,62 prosent og kommunene i Grenland med 33,38 
prosent. Skiensfjordens kommunale kraftselskap og VK ble innfusjonert i Skagerak 1. januar 
2001. 
 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap 

• 1885 Laugstol Bruk i Skien var først ute i Norge med 
elektrisitetsforsyning. Dette var seks år etter at Thomas A. Edison 
fremstilte den første glødelampen. 
 

• 1901 Porsgrunn kommunale elektrisitetsverk ble satt i drift. 
 

• 1912 SKK ble stiftet 7. juni av statsminister Gunnar Knudsen. "Hvilke muligheter kunne 
det ikke være for ny virksomhet og utvikling i kommunene rundt Skiensfjorden dersom 
man kunne få en sikker energikilde? Hva om man løste oppgaven i fellesskap?". Dette 
var tankene som lå bak da Knudsen i 1910 skrev til ordførerene i Skien, Gjerpen, Solum 
og Porsgrunn. 
 

• 1913 Skien Elektrisitetsverk etableres. 
 

• 1914 Langesundfjordens kommunale kraftselskap stiftes.  
 

• 1915 Den første strømmen kom fra Årlifossen. Fossen ble kjøp i 1912. En 
fjernledning(overføringslinje) på 70 kilometer ble bygget fra kraftstasjonen og til Hauen 
transformatorstasjon. 
 

• 1921 Den første sjøkabelen ble lagt. Den gikk mellom Øya i Brevik og Sandøya. 
 

• 1933 Grønvollfoss kraftstasjon sto ferdig og var landets mest moderne. Kraftstasjonen 
hadde det mest fullstendige helautomatiske apparatanlegget i hele Europa. 
 

• 1947 Samarbeidet med Vestfold Kraft har lange tradisjoner. SKK og VK ble enige om å 
bygge ut Åbjøra og deretter Hjartdøla, Bagn og Vierød i fellesskap. 
 

• 1951 I 1919 ble det vedtatt å kjøpe fallrettighetene til Hjartdalvassdraget, men på grunn 
av problemer med konsesjonen drøyde det til 1951 før arbeidene kunne starte opp. 
 

• 1954 Ny og moderne driftssentral ble tatt i bruk. I 1991 ble driftssentralen nok en gang og 
bygget om. 



    

• 1965 SKK var blitt en sammenslutning av alle kraftselskapene i området. Kommunene 
Skien, Porsgrunn og Bamble eide hhv. 50%, 40% og 10% hver. 
 

• 1989 Årlifoss kraftstasjon var ferdig ombygget og produksjonskapasiteten var øket med 
30 prosent sammenliknet med første utbygging. 
 

• 1995 SKK ble kåret til norgesmester i driften av regionalnett, en sammenlikning arrangert 
av Norges Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) 
 

• 1996 var det tørreste året siden 1889. 
 

• 1999 SKK overtok Telekraft med virkning fra 1. januar 1999. 
 

• 1999 Uformelle samtaler mellom SKK og VK pågikk hele høsten 1999. Tanken om en 
fusjon av selskapene, med Statkraft som hovedaksjonær, ble lansert. 
 

• 2000 I mai 2000 kom Statkraft inn på eiersiden i SKK med en eierandel på 34 prosent. I 
desember 2000 gav eierkommunene i Vestfold og Grenland klarsignal for fusjonen. 1. 
januar 2001 var Skagerak Energi en realitet. 
   

• 2000 ble det gjennomført en rettet emisjon mot Statkraft SF, slik at selskapet kom inn på 
eiersiden med en eierandel på 34 prosent. Videre ble det fattet vedtak om at SKK skulle 
fusjonere med Vestfold Kraft. Fusjonen ble gjennomført 1. januar 2001. 
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