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STYRELEDER HAR ORDET

BROTTSJØ FRA UVENTET HOLD

For ett år siden var vi svært usikre på hvordan resten 
av 2020 skulle bli. Vi så for oss at det kunne bli full 
nedstengning av samfunnet over lang tid, og at svært 
mange av våre kunder ville få betalingsproblemer. Vi 
var også usikre på om vår egen produksjon ville bli 
rammet av sykdom og fravær.

De bekymringene kunne vi ha spart oss. Kundene - 
både store og små - har stort sett klart seg godt gjen-
nom året 2020, og vår egen produksjon har pågått 
uten forstyrrelser. Men samtidig er det et stort skår 
i gleden at mange familier landet over har vært ram-
met av økonomiske vanskeligheter, alvorlig sykdom, 
eller endatil dødsfall. Det glemmer vi ikke så lett.

For oss kom brottsjøen i 2020 fra en helt annen kant: 
Vi hadde aldri sett for oss at markedsprisen på strøm 
kunne falle med omkring 75% fra ett år til det neste, 
slik det skjedde i fjor. Vel visste vi at vannkraftpro-
duksjon ikke er en risikofri bransje, men så ekstreme 
endringer har vi aldri sett så lenge den nåværende 
energilovens system har vært gjeldende, dvs i om-
trent 30 år.

Prisfallet i 2020 var selvsagt hyggelig for oss alle, når 
vi er forbrukere - men som regnskapene våre viser, 
var det alt annet enn hyggelig for konsernet. I et sånt 
år har vi virkelig hatt glede av alle omstrukturering-
stiltakene vi har gjennomført siden konsernet ble 
aksjeselskap i 2016. Nå leverer andre deler av virk-
somheten bra. Dette motvirker en del av resultats-
vikten i vannkraftproduksjon dette året. Og vi bærer 
heller ikke med oss flere kostnader enn vi kan tåle, 
selv i et slikt år.

Våre eiere - de fire kommunene i Dalane - trenger 
pålitelige, jevne utbetalinger fra selskapet år for år. 
Store svingninger skaper usikkerhet. Derfor er styret 
og jeg glad for at vi er i stand til å holde oppe utbyt-
tenivået også etter et slikt år som 2020 har vært. Det 
gjør vi fordi vi alt nå kan se at fjoråret var et unn-
taksår, og fordi vi gjennom flere år har bygd opp egen-
kapital til å møte slike situasjoner. 

Kommunene har også gitt oss i oppdrag å fremme 
næringsutvikling i Dalane-regionen. Et viktig og synlig 
uttrykk for dette er at vi i 2020 tok aktivt del i utviklin-
gen av North Sea Energy Park - det fremtidsrettede 
industriområdet i Hetlandsskogen i Bjerkreim.

Samtidig krever både kunder og eiere av oss at vi 
holder konkurransedyktige priser. Også på dette om-
rådet passerer vi nå en viktig milepel, ved at nettle-
ien for husholdningskunder er kommet på nivå med 
nabo-områdene.

Målet vårt er det samme som før: Å bli Rogalands 
beste energiselskap, basert på konkrete og målbare 
indikatorer. Vi er ikke langt unna dette målet nå.

Ivar Rusdal  

INNHOLD

STYRELEDER HAR ORDET
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ÅRSMELDING

INNLEDNING
Dalane Energi AS er eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Grunnlaget for selskapet ble lagt 
med oppstart av kraftproduksjon i Øygreidfoss kraftstasjon i 1905. I de etterfølgende årene ble kraftproduks-
jon og distribusjon i Dalane-kommunene reorganisert og i 1978 ble all virksomhet samlet i ett selskap. Dalane 
Energi ble 22. juni 2016 omdannet til et aksjeselskap. 24. april 2017 ble konsernstrukturen etablert. Konsernet 
tilfredsstiller kravet til funksjonelt skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet som 
ble innført 1. januar 2021.

Selskapets forretningsadresse er Egersund Forum, Elganeveien 1, Egersund.

ØKONOMISK UTVIKLING
2020 ble et krevende år økonomisk for hele energibransjen. Inntektene på kraftproduksjon falt dramatisk, med 
de laveste kraftpriser gjennom tidene. I perioder opplevde markedet negative kraftpriser, noe som ikke har 
skjedd før i Norge.

Året 2020 ble sterkt preget av den pågående pandemien knyttet til Covid-19 utbruddet. I mars ble store deler 
av næringslivet nedstengt og konsernet innførte strenge tiltak i forhold til smittevern og forebyggende akti-
viteter for å begrense smitte. Dette var spesielt viktig i forhold til selskapets rolle som ansvarlig for kritisk in-
frastruktur. På grunn av redusert aktivitet i samfunnet hadde konsernledelsen og styret et spesielt fokus på 
utfordringer knyttet til likviditet og mulige betalingsproblemer blant leverandører, samarbeidspartnere og 
kunder. Utover året ble det etter hvert klart at betalingsvilje og evne ikke ble vesentlig svekket og situasjonen 
rundt dette normaliserte seg.

En annen faktor som fikk betydelig større konsekvens for selskapets økonomi var det store fallet i kraftpris, opp 
mot 75 % sammenlignet med 2019. Den lave kraftprisen ble vedvarende for hele 2020 og påvirket det økono-
miske resultatet for konsernet i betydelig grad.

Svikten i kraftinntekter gjorde seg spesielt gjeldende for Dalane Vind AS/Svåheia Vindpark. Selskapet kjøpte 
seg i april 2020 ut av fastpriskontrakten for produsert volum, noe som medførte at produksjonsinntekt lå ek-
sponert mot spotmarkedet. I tillegg til negativ utvikling av euro/nok medførte dette til et betydelig økonomisk 
tap i Dalane Vind AS. Tapet er isolert sett knyttet til opphør av fastpriskontrakt og lav kraftpris. Det vurderes 
derfor som et engangstilfelle og vil ikke ha betydning for den framtidige driften.

Dalane Kraft AS er også direkte eksponert for lave kraftpriser, men har i henhold til konsernets sikringsstrategi 
sikret rundt 40 % av kraftproduksjonen til faste priser. Selskapet unngikk dermed negativt resultat på produks-
jonen. Konsernet har i tillegg sikret en andel av euroinntekter mot fastpris. En engangsutbetaling av konsesjon-
skraft til eierkommunene førte imidlertid til at Dalane Kraft AS samlet sett gikk med negativt resultat.

Konsernet har siden 2015 redusert sin gjeldsgrad og bygget opp egenkapital gjennom strukturendringer, ef-
fektiviseringsarbeid og kostnadsreduksjoner gjennom en bevist strategi. Året 2020 har vist viktigheten av dette 
arbeidet og har gitt konsernet en buffer å tære på i krevende år. Når inntekter fra kraftproduksjon svikter på 
grunn av lave priser i markedet, leverer konsernselskapene Enida AS og Dalane Energisalg AS gode og stabile 
økonomiske resultater som sikrer det økonomiske driftsgrunnlaget i konsernet. Etablering av ny virksomhet 
gjennom nye datterselskaper og tilknyttede selskaper bidrar også positivt, og vil på sikt også bidra til å sikre 
en stabil avkastning for konsernet.

Avkastning for konsernet kan også måles gjennom verdistigning, i tillegg til et årlig kontantutbytte. Ved etabler-
ing av aksjeselskap og konsern ble egenkapitalverdien på selskapet vurdert til 689 mill. kr. per 1. januar 2017. 
Det ble i 2020 foretatt en ny verdivurdering, basert på verdier per 31. desember 2019. Total egenkapitalverdi 
for konsernet ble vurdert til 1 351 mill. kr. Verdivurderingen i 2017 inkluderte ikke fibervirksomhet. Justert for 
dette har konsernet hatt en økning i egenkapitalverdi på 67 % over 3 år. Verdivurderingen ble presentert for 
eiermøtet i oktober 2020.

Eierkommunene forventer en forutsigbarhet i avkastningen. Forventningen gjenspeiles med utgangspunkt i 
gjennomsnittlig selvkostrente. For 2020 er denne fastsatt til 1,37 %. Styret vurderer at Dalane Energi AS, til 
tross for utfordringene i 2020, har mulighet til å levere et kontantutbytte i tråd med disse forventningene. 
Styret foreslår derfor et utbytte til eierne for 2020 på 16 millioner kroner, eller 1,39 % av nettoverdien til sel-
skapet.
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SELSKAPSSTRUKTUR
Konsernet gjennomførte i 2016 og 2017 en omdanning til aksjeselskap og etterfølgende konserndannelse. Sel-
skapet gjennomførte i 2018 etablering av Dalane Energisalg AS, Dvergfossen Kraftverk AS og Skina AS.

Dalane Energi AS og Eigersund kommune etablerte 3. januar 2019 i felleskap Egersund Landstrøm AS med 
formål å bygge ut landstrømanlegg for skipstrafikk i Egersund havn. Dalane Nett AS skiftet i juni 2020 navn til 
Enida AS. Bakgrunnen for dette er for å innrette seg etter endringer i energiloven om markedsføring og kom-
munikasjon for nettselskap, som inntrer 1. januar 2022. I 2020 har Dalane Energi AS sammen med Bjerkreim 
Kommune og Hetlandsskogen AS, etablert selskapet North Sea Energy Park AS. Dalane Energi AS vil etter gjen-
nomført emisjon ha en eierandel på 17 % i selskapet. Formålet med selskapsetableringen er å legge til rette 
for etablering av kraftkrevende industri i Dalane. Dalane Energi AS etablerte også Rogaland Industrinett AS, 22. 
september 2020. Selskapet står som ansvarlig søker og eier av konsesjoner for tilknytning og distribusjon av 
elektrisk kraft til industriområder, i første omgang North Sea Energy Park AS, Bjerkreim Industripark og Eiges-
tad Næringspark. Det jobbes også med planer for Tellenes området i Sokndal kommune.

Konsernet består etter dette av morselskapet Dalane Energi AS og de heleide datterselskapene Dalane Kraft 
AS, Enida AS, Dalane Energisalg AS, Dvergfossen Kraftverk AS og Rogaland Industrinett AS. Videre består kon-
sernet av følgende tilknyttede selskaper: Skina AS (50%), Egersund Landstrøm AS (50%) og Altifiber AS(37,37%).

Dalane Energi AS har en eierandel i North Sea Energy Park AS på 17 %. Selskapet har i tillegg en mindre eieran-
del i Kværnhuset Industri-Inkubator AS (20 %) som driver bedriftsrådgivning gjennom Valide Dalane, og en 
mindre eierandel i REN AS (2,56 %), et bransjeselskap innen standardisering av materiell og metoder i norske 
nettselskap.

Dalane Kraft AS har eierandeler i Dalane Vind AS (20 %), Vikeså Kraftverk AS (50 %) og Stølskraft AS (50 %). Disse 
selskapene er i konsernet behandlet som tilknyttet selskap.
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KONSERNETS VIRKSOMHET

NETTVIRKSOMHET
Nettvirksomheten i konsernet er organisert i et eget 
datterselskap, Enida AS. Formålet med nettselska-
pet er å drive en effektiv, rasjonell og sikker distri-
busjon av elektrisk energi. Selskapets områdekons-
esjon dekker de fire Dalane-kommunene. Kravene til 
beredskap, leveringssikkerhet, effektivitet og avkast-
ning setter rammene for denne virksomheten. For å 
møte framtidens krav til effektiv drift må selskapet 
levere smarte og effektive løsninger. Enida AS har hatt 
en forbedring av beregnet effektivitet på 6 %-poeng 
fra 2019 til 2020. Enida AS har som mål å bli et 100 
% effektivt nettselskap i forhold til myndighetenes 
definisjoner, med en nettleie på nivå med våre na-
boselskaper. Selskapet har de siste årene iverksatt 
flere grep som omfatter organisasjonsendringer, 
kostnadsreduksjoner, omlegging av arbeidsmetoder 
og innkjøpsrutiner. Enida AS gjennomførte i 2020 en 
endring av selskapsnavn. Enida AS er en forkortelse 
for «Energinett i Dalane». Bakgrunnen for navneen-
dringen er myndighetenes ønske om et tydelig skille 
mellom monopolvirksomhet og kommersiell virksom-
het. Myndighetenes intensjon er å ikke gi nettselskap 
i konsern uforholdsmessige fordele knyttet til salg av 
strøm.

Enida AS gikk i 2019 inn i Nettalliansen, med en mål-
setting om å gjøre nettselskapet sterkere og mer ef-
fektivt, gjennom samarbeid og standardisering med 
andre nettselskap. Det er flere pågående initiativ i 
regi av Nettalliansen som vil fortsette i 2021 og årene 
framover.

Utligning av nettleieforskjeller er en av hovedmålset-
tingene for Enida AS. Fra 1. mars 2021 reduserte Enida 
AS nettleien med 2,7 øre/kWh, eks. avgifter for hush-
oldningskunder til 40,86 øre/kWh, og 1,0 øre/kWh eks. 
avgifter for fritidsboliger og industri/næring. Nettlei-
enivået for husholdningskunder er dermed på nivå med 
nabo-området som betjenes av Lyse Elnett AS. Det vil 
bli arbeidet videre med nettleienivået for næringsliv/in-
dustri med målsetting om en utligning de neste to årene.

Enida AS leverte i 2020 et driftsresultat før avskrivinger 
på 31,1 mill. kr. Dette er en reduksjon på 0,9 mill. kr i 
forhold til 2019. Resultat før skatt ble 8,7 mill. kr som 
er en forbedring på 1 mill. kr fra 2019.

KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjonen i konsernet ble i 2016 samlet i dat-
terselskapet Dalane Kraft AS. Dette ble gjort med bak-
grunn i kravet om funksjonelt skillet mellom nettvirk-
somhet og kommersiell virksomhet. Det var også et 
behov for en tydeliggjøring av kjernekompetanse på 
produksjon og å utnytte dette i et mer markedsorien-
tert fokus. Dette er et ledd i selskapets strategi med 
å skape gode driftsmiljø og fokus på forretningsom-
rådet småkraft. For å oppnå god lønnsomhet for en 
småkraftprodusent blir det viktig å sikre effektiv drift 
på lave prisnivåer i eksisterende produksjon og ut-
vikle gode investerings- og driftsmodeller for nye eta-
bleringer. Selskapet ønsker også å øke aktivitetsnivået 
ved å bruke egen kjernekompetanse til salg av tje-
nester til andre kraftprodusenter. 

2020 ble et år med relativt høy kraftproduksjon, men 
med unormalt lav kraftpris. Mye nedbør mot slut-
ten av 2019 og gjennom hele 2020, bidro til fulle 
vannmagasin i Norge. Den sterke hydrologiske bal-
ansen førte til den høyeste årsproduksjonen noen-
sinne i landet. Samtidig bidro mildt vær og redusert 

utvekslingskapasitet til utlandet til lavere etterspørsel. 
Oppsummert resulterte dette i at den norske gjenn-
omsnittlige kraftprisen i 2020 ble den laveste årspris-
en noensinne.

Dalane Kraft AS eier 20 % av aksjene i Dalane Vind AS, 
som driver Svåheia Vindpark. Parken startet produks-
jon i desember 2017 og produserte 88,8 GWh i 2020. 
I produsert volum tilsvarer dette ca. 50 % av Dalane 
Krafts eksisterende egenproduksjon. For Dalane Kraft 
AS sitt prisområde (NO2) ble gjennomsnittsprisen for 
2020, 9,81 øre/kWh mot 38,68 øre/kWh i 2019. Dette 
utgjør en reduksjon i kraftpris på hele 75 %.

Dalane Kraft AS har i 2020 arbeidet med å utvikle 
kraftproduksjon i Hellelandsvassdraget. Revidert 
konsesjonssøknad ligger til behandling, og vi avventer 
godkjenning fra NVE innen sommeren 2021. Det har 
også blitt arbeidet med å bygge ny dam på Tekse med 
automatisk og økt lukekapasitet. Ny dam ferdigstilles 
i løpet av tidlig vår 2021.

Dalane Kraft AS leverte i 2020 et driftsresultat før 
avskrivinger på 4,5 mill. kr. Dette er en reduksjon på 
28,8 mill. kr i forhold til 2019. Selskapet leverte et re-
sultat før skatt på –5,4 mill. kr, som er en reduksjon 
på 26,3 mill. kr fra 2019.
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SLUTTBRUKERVIRKSOMHET
Forretningsområdet for salg av strøm til privatkunder 
og næringsliv ble i 2018 fusjonert ut av Dalane Kraft 
AS. Dalane Energisalg AS ble etablert som eget sel-
skap og overtok denne virksomheten. Strøm til for-
bruk blir av mange betegnet som et lavinteressepro-
dukt, der det kun konkurreres på pris. Dette fører til 
at forretningsområdet har meget høy eksponering 
mot markedskonkurranse, slik at fokuset er høyt på 
kostnadseffektivitet. Dalane Energisalg AS sin strate-
gi er å være en troverdig, transparent og rimelig le-
verandør på lang sikt. Dalane Energisalg AS selger 
strøm til private kunder og bedriftskunder både loka-
lt, regionalt og nasjonalt.

2020 ble på grunn av COVID-19, et spesielt år for 
mange - også Dalane Energisalg AS. Bransjen har kom-
met greit gjennom året, relativt sett. Forventningene 
om mulige betalingsproblemer for kunder grunnet ut-
fordrende økonomi slo ikke til. På forbrukssiden har 
effekten vært begrenset, da lavere forbruk på en del 
bedrifter ble erstattet med et høyere forbruk knyttet 
til hjemmekontor og økt oppvarmingsbehov hjemme 
på dagtid.

Siden vår aktivitet var påvirket i mindre grad enn 
mange andre næringsaktører valgte selskapet å gi 
et ekstra bidrag til lojale næringskunder lokalt. Dette 
gjorde vi gjennom å tilby alle medlemmene i «Eger-
sund i Sentrum» gratis strøm i 6 måneder, fra og med 
april og ut september. Grunnet de ekstreme prisniv-
åene vi fikk gjennom sommeren fikk dette begrenset 
innvirkning på selskaps økonomiske resultat.

Fra høsten 2020 har fokuset for strømsalg i større 
grad dreid mot bedriftsmarkedet. Gjennom samar-
beid og opplæring innenfor rådgivning går selskapet i 
retning av å tilby profesjonelle produkter og støtte til 
næringsaktører. Selskapet ser tydelige resultater av 
denne satsingen inn i 2021, selv om denne aktiviteten 
i 2020 gir begrenset effekt. Det vil ta noe tid å bygge 
opp kompetanse og nettverk i en slik satsing.

Resultatet til Dalane Energisalg AS er betydelig styrket 
fra foregående år. Dette henger i stor grad sammen med:

- Økt fokus på kostnadskontroll
-Lavere kostnad i forbindelse med innkjøp av 
lovpålagte elsertifikater

- Økt kontroll på produktnivå knyttet til priser i markedet

Driftsresultat før avskrivninger endte på 9,1 mill. kr 
for 2020. Dette er en forbedring på 6,4 mill. kr i for-
hold til 2019. Selskapet leverte et resultat før skatt på 
7,97 mill. kr i 2020, noe som er en forbedring på 6,37 
mill. kr fra 2019.

FIBER/INTERNETT-TJENESTER
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Altifi-
ber AS en betydelig andel av fibermarkedet til privat-
kunder og næringsliv i Dalane-kommunene og Agder 
fylke. Dalane Energi AS er største eier med en andel 
på 37,37 %. Altifiber AS tilbyr internett-tjenester, TV 
og telefoni over egen fiberinfrastruktur. Altifiber AS 
har per 31. desember 2020 rett i overkant av 25 000 
aktive kunder og har de siste årene hatt betydelige 
investeringer og vekst. Selskapet forventer en kun-
devekst på rundt 10 % det neste året.

Driftsresultat før avskrivninger endte på 80,6 mill. kr 
for 2020. Dette er en forbedring på 8,6 mill. kr i for-
hold til 2019. Selskapet leverte et resultat før skatt 
på 25,3 mill. kr i 2020, noe som er en forbedring på 
4,9 mill. kr fra 2019. Konsernets andel av resultatet 
tas inn i regnskapet som tilknyttet selskap, under fi-
nansinntekter.Årsregnskapet er ikke endelig revidert.

Altifiber AS etablerte i 2018 datterselskapet Altidata 
AS, med det formålet å utvikle, videreselge og drifte 
ITløsninger for bedriftsmarkedet. Altifiber AS har en 
eierandel på 62 % i selskapet Altidata AS. Altidata har 
hovedkontor i Lindesnes kommune med et avdeling-
skontor på Evje. Selskapet har i 2020 gjennomført en 
betydelig omstrukturering.

ENTREPRENØR-TJENESTER
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Skina AS 
en betydelig andel av entreprenørmarkedet knyttet 
til belysning av offentlige veier i Dalane og Hå kom-
mune. Dalane Energi AS har en eierandel på 50 % i 
selskapet. Skina AS har hovedkontor i Lund kommune.

Skina AS ble etablert i 2018 og startet opp virksomhet 
i 2019. Driftsåret 2020 er derfor første hele driftsår 
for selskapet. Driftsresultatet for 2020 endte på 1,7 
mill. kr. Dette er en forbedring på 3,1 mill. kr. i for-
hold til 2019. Selskapet leverte et resultat før skatt 
på 1,5 mill. kr. i 2020, noe som er en forbedring på 
2,8 mill. kr. fra 2019. Konsernets andel av resultatet 
tas inn i regnskapet som tilknyttet selskap, under fi-
nansinntekter.
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STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER
Eierkommunene gjorde i 2018 vedtak om ny eierstrategi for Dalane Energi AS. Eierstrategien legger tydelige 
mål og forventninger for selskapet. Dalane Energi AS har lagt eierstrategien til grunn i det videre arbeidet med 
strategien fram mot 2025.

Styret vedtok i februar 2020 en revidert strategi for konsernet. Strategien strekker seg fram mot 2025 og byg-
ger videre på arbeidet med Visjon 2020. Fokuset er å videreutvikle selskapets kjernekompetanse innen forny-
bar energi og utnytte eksisterende og nye markedsmuligheter i dette segmentet.

Strategien bygger på 6 hovedelementer:
1. Sikre og videreutvikle lokale kompetansearbeidsplasser
2. Leveringssikkerhet for innbyggere og industri
3. Forutsigbarhet i utbytte
4. Regional næringsutvikling
5. Fokus på grønt skifte og bærekraftig utvikling
6. Et tydelig samfunnsansvar og positiv omdømmebygging

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Dette skal vi få til gjennom å yte høy grad av service, levere 
en effektiv drift, bygge kompetanse og gjennom dette skape vekst og varige verdier.

I 2019 ble det gjennomført en utredning om en mulig fusjon mellom Dalane Nett AS og Lyse Elnett AS. Styret 
gjorde på slutten av 2019 vedtak om å ikke gå videre med fusjonsprosessen. Eierkommunene engasjerte der-
etter i felleskap en egen ekstern konsulent for gjennomgang av prosessen og styrets konklusjoner. Konsulen-
tens rapport ble framlagt for eierkommunene i juni 2020, og konkluderte med å støtte styrets vurdering. Saken 
om videre fusjon ble med det avsluttet.

NÆRINGSUTVIKLING
Det forespeiles en betydelig vekst i fornybar næring 
de neste 20 årene. Dette er knyttet opp mot globale 
og nasjonale klimamål for den grønne omstillingen. 
For Dalane Energi AS sin del handler dette om å vi-
dereutvikle eksisterende aktivitet og samtidig ta en 
posisjon på nye muligheter innen fornybar nærings-
virksomhet. 

Dalane Energi AS er en nøkkelaktør når det gjelder 
tilrettelegging av nødvendig infrastruktur som strøm 
og fiber. Selskapet jobber derfor i tett samarbeid 
med næringsliv og flere kommuner i Dalane for 
å kartlegge behovet de neste 5 – 10 år. Konkret 
jobbes det med tilrettelegging for kraftkrevende 
industri på utvalgte næringsområder. Prosessen 
rundt etablering av ny kraftforsyning med tilstrek-
kelig kapasitet er tidkrevende, og det er derfor 
viktig med god og tidlig dialog mellom de ulike 
interessentene. Dalane Energi AS er forberedt på 
etablering av slik næring i Dalane innen 5 år. Med 
bakgrunn i dette har selskapet valgt å gå aktivt inn i 
et eierskap i næringsområdet North Sea Energy Park 
AS i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune. Det er 
også opprettet et eget industrinettselskap, Rogaland 
Industrinett AS, som vil stå som eier av industri-
nettkonsesjoner til næringsområder i regionen.

Egersund Landstrøm AS ble etablert i 2019 med 
bakgrunn i fokuset på det grønne skiftet. Det er 
viktig å kunne tilby muligheten for tilknytning av ren 
elektrisk energi til skip, noe som vil bidra til mindre 
forurensing som støy og lokale utslipp av partikler, 
svovel og klimagasser. Selskapet har mottatt Eno-
va-støtte for utbygging av det tekniske anlegget i to 
tildelingsrunder. Første fase av anlegget er ferdigstilt 
og hadde offisiell åpning 22. oktober 2019. Utbyg-
ging av fase 2 er godt i gang og vil bli ferdigstilt før 
sommeren 2021. Egersund Landstrøm AS har fra 25. 
februar 2020 tilknyttet sin første kontraktsfestede 
langtidskunde. Tilknytning av landstrøm for fiske-
fartøy og andre fartøy som ankommer Egersund 
havn er en prosess som må sees over noen år. Det 
vil ta tid å etablere holdninger og riktige insentiv for 

brukere av anlegget. Dalane Energi AS forventer en 
betydelig økning i antallet fartøy som vil etterspørre 
landstrøm de neste 5 årene.

Skina AS har en målsetting om å etablere seg som 
en betydelig aktør innen elektroentreprenør-tje-
nester i Sør- Rogaland og Agder. Regionen står 
foran store utbygginger av infrastruktur knyttet til 
samferdsel de neste 10 årene og ser derfor gode 
muligheter for vekst. Skina AS ble etablert i 2018 og 
startet opp virksomhet i 2019 i sammenheng med 
at det ble ansatt daglig leder i selskapet. Selskapet 
er i en rekrutteringsfase og har per 31. desember 
2020, fire ansatte. Rekrutteringen fortsetter og 
selskapet har i mars 2021, fem ansatte. Selskapet 
hadde et økonomisk utfordrende oppstartsår i 2019 
men levete allerede fra første hele driftsår i 2020 et 
positivt resultat på 1,5 mill. kr.

Markedet for salg av strøm har vært i endring de 
siste årene. Vi opplever at konkurransen stadig 
blir skarperepå privat markedet. Dalane Energisalg 
AS tilbyr gode og konkurransedyktige produkter i 
markedet, og er i god vekst. Vi forventer at kundene 
vil etterspørre et bredere spekter av produkter og 
mer digitale løsninger i samlede løsninger. Dalane 
Energisalg AS jobber aktivt med å tilpasse seg den 
delen av markedet vi er best rustet for å ta den 
største andelen av. Dette er grunnen til at vi i større 
og større grad fokuserer på å profesjonalisere oss 
inn mot bedriftsmarkedet.
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FORSKNING OG UTVIKLING (FOU)
Industriområdet på Kaupanes, som utvikles av 
Eigersund Næring og Havn KF, har gitt Enida AS 
utfordringer ved at det kan komme en kraftig økning 
i behovet for effekt på relativt kort varsel. Det øyeb-
likkelige kraftbehovet for industrien på Kaupanes er 
avklart og det finnes i dag reserver i nettet til videre 
utbygging. Med bakgrunn i at dette er en ganske 
typisk problemstilling for de fleste nettselskaper har 
Dalane Energi AS valgt å engasjere seg som deltak-
er og partner i ROBINSON prosjektet som bruker 
Kaupanes industriområde som konsept. Prosjektet 
er finansiert gjennom Horizon 2020 med EU-midler 
og er et samarbeid mellom 18 ulike partnere av 
internasjonale forskningsmiljø og institusjoner i 10 
ulike land. Prosjektet har et totalt budsjett på 8,37 
mill. EUR der 7,0 mill. EUR er finansiert av EU. Dalane 
Energi AS sin andel av budsjettet er på 645 575 EUR. 
Prosjektet har en varighet på 4 år med avslutning i 
sep. 2024.

Felles for disse innovasjonsprosjektene er å utrede 
muligheter for ulike former for lokal energiproduks-
jon og lokal lagring av energi i kombinasjon med en 
grunnforsyning fra det elektriske distribusjonsnettet. 
Dette kan inkludere løsninger innen grønn produks-
jon av hydrogen og andre kraftsystemtjenester. 
Disse markedene er umodne med hensyn til ver-
dikjeder og internasjonalisering, men mulighetene 
representerer et potensial for en bredere definis-
jon av fornybarnæringen. Digitalisering og kunstig 
intelligens kan bidra til økt konkurransekraft i drift 
av produksjonsanlegg og øvrig infrastruktur. Dalane 
Energi AS forventer at dette arbeidet vil gi økt intern 
kompetanse, i kombinasjon med en positiv omdøm-
mebygging for fornybare løsninger. Vi forventer 
også at dette kan gi muligheter for etablering av ny 
næringsvirksomhet på sikt, og det jobbes konkret 
med et konsept for lokal produksjon av hydrogen til 
bruk innen transport. 

Datterselskapet Dalane Kraft AS har i 2020 mottatt 
60 000,- kr. i skattefunnmidler for «Kraftkuben», 
som er et konsept for optimal drift av småkraftan-
legg.

Enida AS er deltakende partner i et FOU-prosjekt for 
droneteknologi til bruk i linjeovervåking. Prosjektet 
har som målsetting å redusere tidsbruk for ansatte 
ved digitale analyser av bildemateriale fra linjebefar-
ing, i tillegg til å redusere tidsbruk for linjebefaring 
ved bruk av drone i vanskelig terreng. Prosjektet har 
ambisiøse mål om full automatisering av linjebefar-
ing, inkludert identifisering og varsling av mulige feil. 
Potensialet i prosjektet er å kunne redusere egen 
driftskostnad, øke oppetiden for nettet og redusere 
KILE (Kostnad Ikke Levert Energi) som følge av utfall 
i nettet.

HELSE OG SIKKERHETSARBEID
Dalane Energi AS har jobbet systematisk med hold-
ningsskapende sikkerhetsarbeid over flere år og har 
en godt etablert nullvisjon for skader og ulykker. De 
siste årene har vi tatt i bruk programmet kalt «Like 
Hel». Likehel.no er kraftnæringens opplæringsverk-
tøy for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte 
kommer like hele hjem fra jobb. Programmet har 
fokus på holdningsskapende arbeid med selvsten-
dig ansvar for egen sikkerhet. Det er i 2020 ikke 
registrert noen alvorlige skader eller hendelser som 
har ført til fravær, hverken blant egne ansatte eller 
hos våre underleverandører. Selskapet har de siste 6 
år ikke hatt skader som har ført til fravær blant egne 
ansatte. 

Bedriften har i 2020 gjennomført HMS-opplæring 
etter selskapets opplæringsplan. Dalane Energi AS 
har vært en IA-bedrift (avtale om inkluderende 
arbeidsliv) i flere år og fortsetter å praktisere de 
samme tiltak og virkemidler som ligger til grunn i 
den nye avtalen gjeldende fra 1. januar 2019 til 31. 
desember 2022. Selskapet har også en samarbeid-
savtale med bedriftshelsetjenesten SAMKO og alle 
ansatte er dekket av denne avtalen. SAMKO er fast 
medlem i bedriftens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

Dalane Energi AS har en målsetting om et sam-
let sykefravær for konsernet på under 3 prosent. 
Sykefraværet for 2020 var i morselskapet på 0,14 
%. Sykefraværet samlet for konsernet var på 4,29 %, 
der egenmeldt fravær utgjorde 0,65 %. Til sammen-
ligning var sykefraværet for 2019 på 2,49 %. Kon-
sernet jobber målrettet med å opprettholde et lavt 
sykefravær der kartlegging og tilrettelegging for den 
enkelte har høy prioritet.

ORGANISASJON OG ANSATTE
De ansatte er Dalane Energi AS sin viktigste ressurs. 
De siste årene har det vært jobbet målrettet med 
kartlegging av oppgaver og kompetansebehov. 
Fornybarnæringen er i et viktig skifte, og selska-
pet legger stor vekt på at våre ansatte skal tilegne 
seg nødvendig kompetanse for å kunne følge den 
teknologiske og markedsmessige utviklingen i bran-
sjen. Konsernet tilbyr støtte til etterutdanning av 
egne fast ansatte. I 2020 gjennomførte tre ansatte 
etterutdanning på teknisk fagskole, bachelor- og 
master-nivå. Det føres ellers en bevisst ansettelse-
spolitikk i forhold til å ansette riktig kompetanse 
tilpasset bedriftens framtidige behov. 

Morselskapet Dalane Energi AS hadde fem ansatte 
per 31. desember 2020. I tillegg har selskapet en 
lærling på kontrakt. Konsernet hadde pr. 31.12.2020 
55 fast ansatte, samtlige i heltidsstillinger. En person 
er i tillegg ansatt i en prosjektstilling, og konsernet 
har totalt åtte lærlinger på kontrakt. Dette utgjorde 
63 årsverk inkludert lærlinger. Av de totalt 55 fast 
ansatte var det 11 kvinner, som utgjør 11 årsverk 
og 44 menn med totalt 44 årsverk. Dette gir en 
kvinneandel på 25 %. Bransjen er generelt preget 
av lav kvinneandel. Bransjeorganisasjonen Energi 
Norge har derfor etablert eget nettverk for kvinner i 
kraftbransjen som et mottiltak til dette. 

I løpet av året 2020 ble det ansatt 1 ny medarbeider, 
mens 1 medarbeider sluttet. Dette gir en turnover 
på 1,8 %. Netto bemanningsendring fra forrige årss-
kifte gir ingen endring i antall ansatte. 

Prima Proteins anlegg på Eigerøy.
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Styret for Dalane Energi AS har syv medlemmer. 
Av disse er fem valgt av eierne og to er valgt av de 
ansatte. Av styrets eiervalgte medlemmer er det 
to menn og tre kvinner. Styremedlemmene som er 
valgt av de ansatte har i 2020 vært to menn. 

Dalane Energi AS har som mål å være en arbeid-
splass hvor det ikke forekommer diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider 
aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge 
de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike 
funksjoner kan benyttes av flest mulig. Selskapet 
har samarbeidsavtale med den lokale attføringsbed-
riften

BÆREKRAFT OG YTRE MILJØ
Dalane Energi AS ble i 2019, som en av de første 
bedriftene i Dalane, sertifisert som Miljøfyrtårn. 
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som 
hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn 
av bærekraft. Hovedformålet vårt med sertifiserin-
gen er å skape gode holdninger til FN’s bærekrafts-
mål blant våre egne ansatte, kunder og leverandører. 
Sertifiseringen dekker følgende fokusområder; 
arbeidsmiljø, innkjøpsrutiner, energiforbruk, trans-
port og avfallshåndtering. 

Konsernet har gjennom Miljøfyrtårn sertifiserin-
gen målsettinger om reduksjon i energiforbruket. 
Selskapet flyttet i 2020 inn i nye lokaler i Egersund 
Forum som er tilrettelagt med gode energiløsninger 
som vil bidra i denne målsettingen. Selskapet følger 
jevnlig opp utviklingen i energibruk og har i 2020 
redusert energiforbruket med 20,8 % sammenlignet 
med 2019. 

Bilparken i konsernet utgjør en vesentlig del av 
konsernet CO2 foravtrykk. Selskapet tar i bruk elek-
triske kjøretøy der dette er mulig, men vil fortsatt ha 
kjøretøy basert på fossile brennstoff med bakgrunn i 
beredskapsvurderinger. 

Produksjon av elektrisk kraft i Norge er vesentlig 
basert på fornybare energikilder som ikke forurens-
er det ytre miljø. Dalane Energi AS har ikke noen 
produksjonsanlegg eller virksomhet som forurenser 
det ytre miljø ut over det som normalt følger med 
vår type virksomhet. 

Selskapet har stort fokus på sortering av avfall fra 
egen virksomhet. Det er innført gode rutiner, og 
selskapet har en sorteringsgrad på 82 % kildesortert 
avfall i 2020.

FINANSIELL RISIKO

MARKEDSRISIKO
Konsernet er finansiert gjennom en kombinasjon av 
3-års lån, 2-års lån og kassakreditt. 3-års lånet for-
faller i sin helhet 30.06.2021, 2-års lånet forfaller 
30.03.2022 mens kassakreditten fornyes årlig. Styret 
er kjent med at det er en viss risiko knyttet til refinan-
siering, men vurderer denne risikoen som liten. Det er 
et bevisst valg å ha kortsiktig gjeld for å utnytte for-
delen med lavere margin på rente og dermed lavere 
finanskostnader. Konsernet er av markedet vurdert å 
ha en solid og attraktiv virksomhet for finansielle in-
vestorer. Dette er bekreftet av flere aktører i marke-
det også egen bankforbindelse. Dette har bakgrunn 
i konsernets eierstruktur med solide kommunale ei-
ere, samt eierskap i viktig samfunnskritisk infrastruk-
tur som nett og kraftproduksjon. Konsernledelsen op-
plever en god dialog med bankforbindelsen om ulike 
muligheter for finansiering av konsernet. 

Langsiktig gjeld er per 31.12.2020, 332 mill. kr. Kon-
sernets samlede gjeldsforpliktelse til kredittinstitus-
joner er 405 mill. kr. 31.12.20. Konsernet har ført en 
restriktiv investeringspolitikk over flere år og har re-
dusert gjeldsgraden i konsernet. Forholdet mellom 

rentebærende gjeld og EBITDA er i 2020 på 8,8 mot 
5,5 i 2019. Selskapet har utarbeidet en sikringspoli-
cy og følger utviklingen av finansiell risiko knyttet til 
rente, valuta og kraftpris. 

Rentebinding er gjennomført i henhold til policy for 
rentesikring. Alle lån er i norske kroner. Selskapet er 
eksponert for en moderat risiko i kraftproduksjons-
markedet og sluttbrukermarkedet. Risiko er knyttet 
opp mot svingninger i valutavekslingskurser, kraft-
pris og priser på el-sertifikater. Av disse er kraftpris-
risikoen på egenprodusert kraft vurdert som den 
største finansielle risikofaktoren. Konsernet har fore-
tatt delvis sikring av pris og valutaeksponering knyttet 
til salg av egenprodusert kraft.

KREDITTRISIKO
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til 
å oppfylle sine forpliktelser er relativt liten. I slut-
tkundemarkedet er det svært mange og relativt små 
kunder. Relatert til kontraktsmotparter i investering-
sprosjekter vurderes risikoen til å være moderat. Sel-
skapet har derfor fokus på god endringskontroll og 
prosjektstyring. Bankgarantier etableres der dette er 
nødvendig. Selskapet har vurdert risikoen og foretatt 
nedskrivinger/avsetninger for mulige tap.

LIKVIDITETSRISIKO
Konsernstyret vedtok i desember 2019 ny revidert 
risikostrategi. En faktor som påvirker likviditeten i 
betydelig grad, er kjøp og salg av kraft i sluttbruker-
markedet hvor det omsettes store beløp hver måned 
avhengig av forbruket. Selskapet har ved utgangen 
av 2019 en tilfredsstillende likviditet, og det er ikke 
besluttet tiltak som endrer likviditetsrisiko.
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Avsatt til/fra annen egenkapital

Utbytte til aksjeeierne

Disponert i alt

-14 831 569

16 000 000

1 168 431

Dalane Energi AS

UTBYTTE OG RESULTATDISPONERING

DRIFTSRESULTAT
For konsernet ble driftsresultatet 17,5 mill. kr. i 2020 mot 43,7 mill. kr. i 2019.

Konsernet har hatt en reduksjon i omsetningen med 121 mill. kr. fra 2019. Reduksjonen skyldes i hovedsak de 
reduserte kraftprisene som gir lavere omsetning og lavere produksjonsinntekter. Inntekter i forbindelse med 
prissikring av kraft kom på 4,8 mill. kr. Nettselskapet hadde tilsvarende inntekter i 2020 som i 2019. Reduks-
jon i driftskostnader er hovedsakelig knyttet til lavere varekostnader ved innkjøp og overføring av kraft. Lønns 
og personalkostnader har hatt en økning i tråd med budsjett. Andre driftskostnader har hatt en reduksjon i 
forhold til 2019, reduksjonen knytter seg i hovedsak til de reduserte driftsinntektene i og med at gatelys virk-
somheten er skilt ut i eget selskap.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter samsvarer godt med årets avskrivning.

FINANSRESULTAT
Finansresultatet for 2020 er 1,5 mill. kr. lavere enn i 2019. Dette skyldes hovedsakelig lavere resultatandel i 
tilknytta selskap enn i 2019, der noe kompenseres av lavere rentekostnader. Resultat fra tilknyttede selskaper 
utgjør i 2020, 1,4 mill. kr. Eierandelen i Altifiber AS genererer et positivt bidrag på 7,5 mill. kr. Eierandelen i Da-
lane Vind AS genererer et negativt bidrag på –6,5 mill. kr. Eierandelen i Vikeså Kraftverk AS genererer et posi-
tivt bidrag på 0,2 mill. kr. Eierandelen i Stølskraft AS genererer et negativt bidrag på -0,4 mill. kr. Eierandelen i 
Skina AS genererer et positivt bidrag på 0,7 mill. kr. Eierandelen i Egersund Landstrøm AS genererer et negativt 
bidrag på –0,01 mill. kr. Rentekostnad for konsernet var 9,1 mill. kr. mot 12,4 mill. kr. i 2019.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter viser at det i 2020 er investert for 68 mill. kr. i Dvergfossen Kraftverk 
AS. Disse investeringene dekkes av kjøper og selskapet har en positiv innbetaling på 67 mill. kr. Konsernet har 
investert for 32,4 mill. kr. i varige driftsmidler. Dette er i hovedsak investeringer i Enida AS, med 12,4 mill. kr., 
Dalane Kraft AS med 15 mill. kr., og Dalane Energi AS med 4,6 mill. kr.

ÅRSRESULTAT
Konsernets årsresultat for 2020 ble 8,4 mill. kr. mot 27,1 mill. kr. i 2019.

Konsernets totale egenkapital per 31.12.2020 er på 276,9 mill. kr. mot 284,5 mill. kr. året før. Dette gir en 
prosentvis reduksjon i egenkapitalandelen fra 33,7 % i 2019 til 31,1 % per 31.12.2020. Dette er sett i forhold 
til totalkapitalen i konsernet.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av stillingen pr. 31.12.2020. 

Våre sa funnsmessige forpliktelser er like sterke som før. Styret legger vekt på at konsernets egenkapital og 
finansielle stilling er sterk, og vi vil følge resultat- og likviditetsutviklingen nøye gjennom året for å sikre at sel-
skapet går styrket inn i 2022 og årene etterpå.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Regnskapene for 2020 viser et årsresultat på kr. 1 168 431 for Dalane Energi AS og kr. 8 432 995 for konsernet.

Styret foreslår følgende disponering:
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VISJON 2025

ROGALANDS BESTE ENERGISELSKAP

For å lykkes med å bli Rogalands beste energisel-
skap skal vi investere i å videreutvikle vår eksister-
ende sterke kompetanse og være langt fremme 
når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye ener-
giløsninger. Vi vil være en aktiv samarbeidspartner for 
alle våre kunder, og skal åpne et nytt grensesnitt mot 

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. 
Dette skal vi få til gjennom å yte høy grad av ser-
vice, levere en effektiv drift, bygge kompetanse 
og gjennom dette skape vekst og varige verdier. 

1.VI YTER HØY GRAD AV SERVICE
De viktigste faktorene for at kundene opplever Dalane Ener-

gi som et serviceinnstilt selskap, er kompetente ansatte som er 

stolte av jobben sin og alltid leverer det lille ekstra, samt lokal til-

stedeværelse som gjør at vi kan møte våre kunder der de er. Å ha 

god, relevant informasjon lett tilgjengelig for både kunder og sa-

marbeidspartnere er et annet viktig moment. Vi er her for å serve 

kundene våre, og skal gjøre det med et smil.

2. VI LEVERER EFFEKTIV DRIFT
Vi oppnår dette gjennom å sikre en trygg arbeidsdag ved å lojalt 

følge Dalane Energi sin HMS- og kvalitetspolitikk, og ved å skape 

en sunn bedriftskultur. I tillegg er det viktig å utfordre eksisteren-

de arbeidsflyt med fokus på å fjerne tidstyver. Vi skal drive proak-

tiv planlegging og bruke våre ressurser best mulig, tilpasset op-

pgaver og behov. Vi skal også sikte mot å øke egen kapasitet ved 

større grad av automatisering.

3. VI BYGGER KOMPETANSE
Dalane Energi skal være en attraktiv og fremtidsrettet arbeid-

splass, hvor våre ansatte alltid har mulighet for utvikling, kom-

petanseheving og videreutdanning. Det er også viktig å utnytte 

fordelene med å være et mellomstort selskap, blant annet ved 

å utveksle erfaringer innad i bedriften. Vi skal ha fokus på vår 

kjernevirksomhet og tilby fremtidsrettede løsninger til våre sa-

marbeidspartnere og eiere, samt identifisere muligheter for pos-

itive partnerskap og allianser.

4. VI SKAPER VEKST OG VARIGE VERDIER
Gjennom innovasjon og effektive prosesser, i tillegg til konsekvent 

økonomi- og risikostyring og gode kost/nytte-vurderinger, skal vi 

sørge for at selskapet har en kontinuerlig forbedring. Dalane En-

ergi ønsker å være en pålitelig drivkraft og solid støttespiller for 

regionen, og en konstruktiv og tett dialog med eierkommunene 

er da veldig viktig for oss. Sammen skal vi skape Rogalands beste 

energiselskap!

LÆRLINGENE 

Dalane Energi driver med talentutvikling. Det er slik 
vi ser på våre yngste  medarbeidere. Lærlingene er 
fremtiden og i 2020 tok Dalane Kraft imot en lærling 
i industrimekanikerfaget og Enida to nye lærlinger i 
energimontørfaget. 

Vi har nå åtte stk lærlinger i Dalane Energi som driv-
er med mange forskjellige oppgaver til en hver tid. 
Dette sikrer de unge verdifull erfaringer når de etter 
læretiden søker nye utfordringer eller går videre på 
skole.

Dalane Energi er et aktivt medlem av Opplæringsrin-
gen for energimontørlærlinger i Rogaland, som er et 
samarbeid mellom nettselskapene i området.

Vi heier på de unge. Vi heier på framtiden! 
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Sindre Skåra Helgesen er lærling i Dalane Kraft

Lærlinger i Enida 

kundene gjennom profilering av Dalane Energi som et 
hundre prosent effektivt nettselskap, samt en komplett 
tjenesteleverandør for småkraftverk. Planen er å øke 
kundegruppen vår, samtidig som vi beholder vår kun-
devennlige service, våre solide tjenester, og våre konkur-
ransedyktige priser. Hvordan skal vi så klare dette? Slik:
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SKILTREKLAME:
• Hovsherad IL
• Heskestad IL
• NorDan Hallen
• Hellvik Idrettslag
• Egersund Golfklubb
• Egersund Seilforening
• Egersund Svømmeklubb
• Aktivitetshallen i Sokndal
• Egersund squash-tennissenter
• Egersund og Dalane Ridesenter

ANDRE LAG OG FORENINGER:
• Solbø sykehjem
• Heroes of Haua
• Jeg reiser grønt
• Lund Kommune
• Hjerte for Sokndal
• Egersund Golfklubb
• Hellvik Idrettslag Turn
• Egersund svømmeklubb
• Hovsherad flerbrukshall
• Sokndal KFUK-KFUM-speidere
• Tunet på Lagård bo og servicesenter
• Jeger og fisker foreningen - Egersund
• KAKE - Katalysator for Kultur i Egersund

STØRRE SPONSORAVTALER:
• Moi IL — Hovedsponsor
• Sokndal IL — Hovedsponsor
• Bjerkreim IL — Hovedsponsr
• Eiger Fotballklubb — General Sponsor
• Egersunds Idrettsklubb — Hovedpartner

UTDELTE 

SPONSORMIDLER 
I 2020

23
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HVA SKJER I 2021

KRAFTSCADA
Dalane Kraft har utviklet et eget program for 
overvåking og fjernstyring av småkraftverk. Denne 
løsningen som de har navngitt KraftSCADA, er blitt 
presentert for vannkraftprodusenter over hele Norge 
og responsen har vært svært god.

Clemens Kraft har nettopp inngått avtale om å bruke 
KraftSCADA for å fjernstyre og overvåke sine 50 
kraftverk plassert rundt i hele landet.

ENERGIRÅDGIVNING
Energi Norge har et mål om at Norge skal være ful-
lelektrisk innen 2030 og da bli verdensledende på net-
topp dette. Dersom nordmenn fortsetter å bruke like 
mye strøm da som de gjør i dag, produseres det ikke 
nok strøm i Norge til dette.

Dalane Energisalg har stort fokus på energieffektiv-
isering og det å bruke strøm på en smartere måte, og 
da i hovedsak på næringsbygg.

Dette går hånd i hånd med Energi Norges mål og i 
tillegg så ser vi at det er stort potensiale for mange 
bedrifter å gjøre enkle eller mer avanserte tiltak for å 
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HVA SKJEDDE I 2020

GRATIS STRØM
Siden vår aktivitet var påvirket i mindre grad enn 
mange andre næringsaktører valgte selskapet å gi 
et ekstra bidrag til lojale næringskunder lokalt. Dette 
gjorde vi gjennom å tilby alle medlemmene i «Eger-
sund i Sentrum» gratis strøm i 6 måneder, fra og med 
april og ut september. Grunnet de ekstreme prisniv-
åene vi fikk gjennom sommeren fikk dette begrenset 
innvirkning på selskaps økonomiske resultat.

HOVEDSPONSOR
I 2020 ble Dalane Eneri hovedsponsor for både Bjer-
kreim IL og Sokndal IL. Med det sponser Dalane Energi 
alle de største fotballklubbene i Dalane og minst en 
klubb i hver av Dalane kommunene!

TEKSEDAMMEN
Etter sommeren 2020 startet Dalane Kraft med å re-
habilitere dammen i enden av Teksevannet. Gam-
mel dam ble revet og erstattet med ny dam med 
langt større luke. Dette gir Dalane Kraft økt kontroll 
og dermed økte inntekter fra vassdraget som føre-
res ned til Øgreyfoss Kraftstasjon. Selve dammen og 
luken ble tatt i bruk i februar i år. Arrondering og fer-
digstillelse av området rundt vil bli utført i løpet av 
våren 2021. 

redusere forbruket betraktelig.
Ved å for eksempel installere et smart PLS system der 
alle strømmålerne på et bygg «snakker sammen», vil 
de fleste som har potensialet, redusere strømfor-
bruket med minst 30%.

Dette er attraktivt for kundene, da alle tiltak blir satt i 
et kost-nytte perspektiv, og de fleste investeringer er 
nedbetalt på inntil 3 år.

Det er selgerne/energirådgiverne i Energisalg som 
er i dialog med bedriftene og i tillegg til å tilby dem 
en konkurransedyktig strømavtale også sjekker bed-
riftens forbruk per kvadrat, og da fort kan si noe om 
potensialet for besparelser.

ENIDA REDUSERER NETTLEIEN
Enida har jobbet systematisk med kostnadskutt i flere 
år. Fra 2021 blir nettleien billigere for alle kunder i 
Dalane.

Det har vært stort fokus på å endre måten de ansatte 
i Enida jobber på. Nettleien er satt ned for undergrup-
pene husholdning, fritid og næring.
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Øygreifoss
Grødemfoss
Honnefoss
Haukland
Lindland
Løgjen
Stølskraft
Vikeså
Drivdal
SUM

SYKT BRA
På en god arbeidsplass er sykefraværet ofte lavt, og vi er stolte av å kunne si det egenmeldte sykefraværet i 
Dalane Energi nå er på kun 0,65 prosent. Vi jobber målrettet for å oppretholde dette. Dalane Energi skal være 
et sunt og trivelig sted og jobbe, og vi gjør det vi kan for å ivareta og tilrettelgge for våre medarbeidere. 

PRODUSRT GWH PER KRAFTSTASJON
79,7
20,5
10,8

27
52,9

2,3
9,7

22,9
 3,6

229,4

Øygreifoss

Grødemfoss

HonnefossHaukland

Lindland

Stølskraft

Vikeså
Drivdal

Løgjen

VERDT Å VITE

HOVEDTALL 2020

 15 142
Kunder 
Enida

Kunder 
Dalane Energisalg

Omsetning
mill kr. 

11 322 214

18 8,5 16
Driftresultat

mill kr.
Årsresultat

mill kr.
Utbytte
mill kr.

62
Årsverk

pr. 31.12.2020

RINGREVER OG UNGFOLER
Samtidig som det er viktig å beholde det sterke fagmiljøet vi har bygget opp gjennom mange år, skal vi også 
stadig fornye oss. Gjennomsnittsalderen i Dalane Energi er nå under 43 år, og vi har en herlig blanding av  
erfarne, kunnskapsrike medarbeidere og ungt pågangsmot med friske impulser som spiller på samme lag. 
Det skaper en attraktiv, fremtidsrettet arbeidsplass. 
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RESULTATREGNSKAP

2019

0

21 375 516

21 375 516

0

7 200 569

360 355

9 380 453

16 941 377

4 434 139

18 440 009

0

10 290 096

158 753

0

-11 607 797

-694 505

16 586 556

21 020 695

721 732

20 298 963

2 298 963

18 000 000

20 298 963

MORSELSKAP KONSERN

2020

0

21 122 767

21 122 767

0

8 567 929

526 794

11 088 536

20 183 259

939 508

1 390 899

0

6 609 055

353 472

0

-7 426 667

-359 407

567 352

1 506 860

338 429

1 168 431

-14 831 569

16 000 000

1 168 431

2020

204 886 903

8 639 550

213 526 453

74 731 969

46 952 945

28 722 716

45 586 689

195 994 319

17 532 134

0

8 341 183

91 528

1 983 773

-6 922 581

-9 075 986

-1 109 648

-6 691 731

10 840 403

2 407 408

8 432 995

2019

316 582 076

18 273 095

334 855 171

164 087 824

46 324 588

29 075 674

51 704 003

291 192 089

43 663 082

0

8 352 890

1 027 078

1 022 906

-604 539

-12 358 525

-2 612 000

-5 172 190

38 490 892

11 439 533

27 051 359

NOTE

2

15,16

2

5, 11

4

5

15

8

2

12

8

10

3

13

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønn og sosiale tjenester

Avskrivninger

Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Inntekt på investering i datterselskap

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

Renteinntekt

Annen finansinntekt

Kostnad på investering i tilknyttet selskap

Rentekostnad

Annen finanskostnad

Netto finansresultat

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER

Overført til annen egenkapital

Foreslått utbytte

Sum overføringer

EIERE
Dalane Energis øverste myndighet er Generalforsam-
lingen. Selskapet ledes av et styre som har 7 medle-
mmer. Den daglige driften står under ledelse av ad-
ministrerende direktør. Dalane Energi har sitt kontor 
i Egersund.

TALL I MILLIONER KRONER                    2020 2019 2018 2017

Totale inntekter        213  334 329 262
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)   46    73 77 67
Driftsresultat        18    44 43 34
Resultat før skattekostnad       11   38 48 40
Resultat etter skattekostnad       8   27 36 29

Eigersund 
61,43%

Lund
13,22%

Bjerkreim
11,62%

Sokndal
13,62%

UTBETALINGER
De fire eierkommunene har i snitt hatt et totalt ut-
bytte på 12 millioner i året i perioden 2010 - 2019 
(siste 10 årene). Utdeling fordeles etter kommunenes 
eierandel. 

9,1
MILL16 mill
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BALANSE

31.12.2019

0

0

262 396

262 396

0

751 065

0

651 685

295 416

1 698 166

0

228 357 125

30 043 343

312 800

186 666

0

4 764 145

339 300 000

602 964 079

604 924 641

0

9 131 990

3 978

46 940 009

0

56 075 977

3 439 433

59 515 410

664 440 052

MORSELSKAP KONSERN

31.12.2020

0

0

0

0

0

1 143 727

0

4 418 653

234 270

5 796 650

0

228 457 125

30 043 343

2 812 800

0

0

4 764 145

323 700 000

589 777 413

595 574 063

0

8 281 352

109 900

115 576 641

0

123 967 893

311 463

124 279 356

719 853 420

31.12.2020

4 262 378

-307 364

0

3 955 014

202 092 386

2 343 368

366 263 915

13 992 996

18 131 169

602 823 834

12 596 010

0

70 805 561

2 812 800

0

108 517 353

5 492 453

0

200 224 177

807 003 024

4 791 132

42 667 057

27 545 905

0

0

70 212 962

7 933 331

82 937 425

889 940 447

31.12.2019

4 262 378

-537 886

0

3 724 492

204 930 231

1 978 117

371 987 531

7 112 531

13 431 774

599 440 184

11 094 513

0

71 277 691

312 800

186 666

40 364 884

5 492 453

0

128 729 007

731 893 683

5 618 475

56 575 213

36 409 495

0

4 898 000

97 882 708

7 490 439

110 991 622

842 885 304

NOTE

3

4

4

4

4

4

7, 14

8, 9

8, 9

8

7, 14

11, 14

7, 14

7

3, 7

7

2

6

EIENDELER

Anleggsmidler. Immaterielle eiendeler

Vassdragsrettigheter

Negativ goodwill

Utsatt skattefordel

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Kraftproduksjon

Bygninger og annen fast eiendom

Nettvirksomhet

Transport, inventar og EDB

Anlegg under utførelse

Sum varige driftsmidler

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Lån til tilknyttede selskap

Investering i datterselskap

Investeringer i tilknyttet selskap

Investeringer i aksjer og andeler

Obligasjonslån og andre fordringer

Egne prosjekter under utførelse

Andre langsiktige fordringer

Konsernfordringer

Sum finansille anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Konsernfordringer

Mindreinntekt

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

BALANSE
MORSELSKAP KONSERN

31.12.2020

50 000 000

125 918 575

0

175 918 575

0

0

175 918 575

0

76 033

76 033

332 000 000

332 000 000

73 363 625

813 227

0

1 451 578

16 000 000

20 742 483

0

99 487 900

125 420 803

473 689 910

664 440 052

31.12.2020

50 000 000

119 341 172

9 012 279

178 353 451

98 536 815

98 536 815

276 890 266

3 028 591

6 119 532

9 148 123

332 000 000

332 000 000

73 363 625

23 417 292

3 428 533

27 499 578

16 000 000

0

9 705 696

118 487 334

271 902 058

613 050 181

889 940 447

31.12.2019

50 000 000

119 341 172

9 012 279

178 353 451

106 103 820

106 103 820

284 457 271

4 051 361

7 328 179

11 379 540

348 000 000

348 000 000

48 077 361

26 312 630

10 673 270

31 229 334

18 000 000

0

0

64 755 896

199 048 491

558 428 031

842 885 304

NOTE

13

12, 13

11

3

11, 14

10

7

3

13

7

2

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

Overkurs

Annen innskutt egenkapital 

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelse

Utsatt skatt

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldige offentlige avgifter

Avsatt utbytte

Konserngjeld

Merinntekt

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2019

50 000 000

128 234 863

0

178 234 863

12 515 280

12 515 280

190 750 143

269 107

0

269 107

348 000 000

348 000 000

48 077 361

1 443 110

0

1 363 162

18 000 000

19 735 422

0

36 801 748

125 420 803

473 689 910

664 440 052
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