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STYRELEDER HAR ORDET

SÅ KOM UVÆRET
Det skulle ha vært en svært enkel oppgave å skrive 
innledningen til årsrapporten for 2019: Som års-
meldingen og regnskapet viser, ble 2019 et godt år 
for Dalane Energi-konsernet - et år der vi har levert 
både resultater og kapitaloppbygging bedre enn de 
minstekravene eierne stilte til oss da vi ble aksjesel-
skap for fire år siden.  I tillegg har vi nå det siste målet 
i sikte, som er å fjerne den ulempen strømkundene 
i Dalane har hatt i form av høyere nettleie enn na-
boområdene.

Et uventet og ukjent virus endret alt dette. I løpet av 
en måned, eller egentlig i løpet av noen dager eller 
timer, snudde hele verdens prioriteringer seg totalt. 
Nå er det viktigste for alle å berge liv, hindre smitte, 
og samtidig sikre at vi har et like godt velferdssam-
funn som før, på den andre siden av Covid 19-farsot-
ten. 

Til det trengs stabil og sikker energiforsyning. Det er 
vår hovedprioritet nå. Sett fra min plass som styreled-
er er det svært tilfredsstillende å se hvordan alle kon-
sernets ansatte gjør denne jobben med stille profes-
jonalitet, uansett hvor mange påkjenninger og hvor 

mye usikkerhet de ellers måtte være utsatt for i 
dagliglivet. Sjelden har samfunnsansvar i praksis vært 
så tydelig.

Mange enorme økonomiske hjelpepakker er vedtatt 
på svært kort tid. Det norske samfunnet skal ikke gå 
i stå, selv om mye vil være lukket og låst i uker og 
måneder. Til tross for dette innser vi at mange av våre 
kunder går et usikkert år i møte, og dette vil komme til 
å prege virksomheten vår i 2020. Men med det økon-
omiske fundamentet vi har bygget opp de siste årene, 
regner vi med å klare denne bølgedalen.

For vi legger til grunn at også korona-krisen er for-
bigående. Langsiktig utviklingsarbeid kan mindre enn 
noen gang legges til side nå. Målsettingen er fort-
satt at Dalane Energi skal bli Rogalands beste ener-
giselskap - basert på konkrete, målbare indikatorer. 
Det ville være urimelig om vi skulle tilby våre eiere 
og kunder noe dårligere enn dette, særlig nå midt i 
stormen.

Ivar Rusdal

Bilde: Ivar Rusdal
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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 kraftproduksjon 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 innføres fra 
1. januar 2021. 

Selskapets hovedkontor er i dag etablert i midlertidige lokaler i Hovlandsvegen 52, 
i Eigersund. Selskapet har signert ny leiekontrakt for de neste 10 årene i Egersund 
Forum på Eie. Planlagt innflytting er juni 2020.

ØKONOMISK UTVIKLING
Konsernet har gjennom Visjon 2020 utarbeidet konkrete strategier for vekst og 
utvikling av selskapet. Dette innebærer i første omgang å rendyrke de ulike for-
retningsområdene og gjennomføre effektivisering og kostnadsreduksjoner. Vekst 
må komme i konkurransedyktige segmenter som er knyttet til eksisterende virk-
somhet og kompetanse.

Eierkommunene forventer en forutsigbarhet i avkastningen fra konsernet og har 
av den grunn identifisert en minimumsavkastning på investert kapital. Dette er de-
finert i aksjonæravtalen som en avkastning knyttet til selvkostrente. Konsernet har 
levert bedre enn dette kravet både i 2016, 2017 og 2018, med en gjennomsnittlig
avkastning i form av kontantutbytte på 2,26 %. Selvkostrenten har til sammenlign-
ing et snitt på 1,98 % over de samme tre år.

Gjennomsnittlig selvkostrente for 2019 er av kommunalbanken fastsatt til 2,30 %. 
Dette gir et minimumskrav på avkasting fra Dalane Energi på 15 847 000. Styret har 
for regnskapsåret 2019 vedtatt å foreslå en utbetaling av utbytte som er høyere 
enn minimumskravet. Dette er knyttet til den krevende situasjonen våre eiere er i, 
i forbindelse med Covid19-pandemien. Styret foreslår derfor et utbytte til eierne 
for 2019 på 18 millioner kroner, eller 2,61 % av nettoverdien til selskapet.

I tillegg til kontantutbetalingene kommer verdistigning, som etter aksjonæravtalen 
skal beregnes hvert fjerde år. En ny verdivurdering av konsernet vil bli foretatt i 
første halvdel av 2020.

SELSKAPSSTRUKTUR
Konsernet gjennomførte i 2016 og 2017 en omdanning til aksjeselskap og etterfølgende konserndannelse.  
Selskapet 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.

Konsernet består etter dette av morselskapet Dalane Energi AS og datterselskapene Dalane Kraft AS, Dalane 
Nett AS, Dalane Energisalg AS, Dvergfossen Kraftverk AS. Videre består konsernet av følgende tilknyttede sel-
skaper, 50 % eierandel i Skina AS, 50 % eierandel i Egersund Landstrøm AS og 37,37 % eierandel i Altifiber AS.

Dalane Energi AS har en eierandel i Kværnhuset Industri-Inkubator AS (20 %) som driver bedriftsrådgivning 
gjennom Valide Dalane. I tillegg har selskapet 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 %).
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STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER
Eierkommunene gjorde i 2018 vedtak om ny eier-
strategi for Dalane Energi AS. Eierstrategien legger 
tydelige mål og forventninger for selskapet. Dalane 
Energi har lagt eierstrategien til grunn i det videre 
arbeidet med strategien fram mot 2025.

Konsernet vedtok i februar 2020 en revidert strate-
gi for konsernet. Strategien strekker seg fram mot 
2025 og bygger videre på arbeidet med Visjon 2020. 
Fokuset er å videreutvikle selskapets kjernekom-
petanse innen fornybar energi og utnytte eksisteren-
de og nye markedsmuligheter i dette segmentet.

Strategien bygger på 6 hovedelementer:
1. Sikre og videreutvikle lokale kompetansearbeid-
splasser
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 omdømme-
bygging

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 gjen-
nom dette skape vekst og varige verdier.

Selskapet har i 2019 utredet en mulig fusjon mellom 
Dalane Nett AS og Lyse Elnett AS. Det ble våren 2019
gjennomført konkrete samtaler mellom ledelsen i de 
respektive selskapene. Det ble i felleskap utarbeidet 
en økonomisk analyse ved hjelp av en tredjepart for 

å belyse potensiell økonomisk utvikling i selskapene 
de neste 5 årene, hver for seg og samlet. 

Analysen bekrefter i stor grad at de endringene som 
er gjennomført har gitt ønsket effekt. Dalane Nett 
har hatt en meget positiv utvikling når det gjelder ef-
fektivitet og vil også fortsette denne utviklingen de 
neste 5 årene. Med bakgrunn i resultatet av utfall-
et fra drøftingene og analysen vedtok styret i Dalane 
Energi den 21. juni 2019 å ikke gå videre med en fus-
jonsprosess.

Styrets vedtak ble presentert for formannskapene 
i alle fire eierkommuner i et samlet møte i Sogn-
dalstrand 28. november 2019. Eierkommunene en-
gasjerte deretter i felleskap en egen ekstern kon-
sulent for gjennomgang av prosessen og styrets 
konklusjoner. Konsulenten forventes å legge fram sin 
utredning og konklusjon for oppdragsgiverne i løpet 
av våren 2020.

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 sin del handler dette om å videreut-
vikle eksisterende aktivitet og samtidig ta en posisjon 
på nye muligheter innen fornybar næringsvirksomhet.

Dalane Energi er en nøkkelaktør når det gjelder til-
rettelegging av nødvendig infrastruktur som strøm 
og fiber. Selskapet jobber derfor i tett samarbeid 
med Dalanekommunene og det lokale næringsliv-
et for å kartlegge behovet de neste 5 – 10 år. Det 
jobbes konkret i regionen med tilrettelegging for 
kraftkrevende industri på utvalgte næringsområder. 
Prosessen rundt etablering av ny kraftforsyning med 
tilstrekkelig kapasitet er tidkrevende og det er der-
for viktig med god og tidlig dialog mellom de ulike 
interessentene. Dalane Energi er forberedt på eta-
blering av slik næring i Dalane innen 5 år. Egersund 
Landstrøm AS ble etablert i 2019 med bakgrunn i 
fokuset på det grønne skiftet. Det er viktig å kunne til-
by 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 Enova-støtte for utbygging 
av det tekniske anlegget for distribusjon av strøm. 
Første fase er ferdigstilt og anlegget hadde offisiell 
åpning 22. oktober 2019. Anbudsrunde for utbyg-
ging av fase to er påbegynt og utbygging av dette 
forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Egersund 
Landstrøm AS har fra 25. februar 2020 tilknyttet sin 
første kontraktsfestede langtidskunde. Tilknytning av 
landstrøm for fiskefartøy og andre fartøy som ankom-

mer 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 for-
venter en betydelig økning i antallet fartøy som vil 
etterspørre landstrøm de neste 5 årene.

Sammen med Jæren Everk KF i Hå etablerte Dalane 
Energi AS i 2018 selskapet Skina AS. Daglig leder ble 
ansatt fra 1. juli 2019. Vår felles målsetting er at Ski-
na AS skal etablere seg som en betydelig aktør innen 
elektroentreprenør-tjenester i Sør-Rogaland og Agder. 
Regionen står foran betydelige utbygginger av infras-
truktur for transport de neste 10 årene og ser derfor 
gode muligheter for vekst. Selskapet har overtatt alle 
forpliktelser innen gatelysvirksomhet fra Dalane Nett 
og Jæren Everk. Selskapet har per 31. desember to 
ansatte. På grunn av et godt arbeidsmarked, vurdert 
fra arbeidstakers side, har rekruttering av nye ansatte 
vært mer tidkrevende en antatt.

Markedet for salg av strøm har vært i endring de siste 
årene. Vi opplever at konkurransen stadig blir skarp-
ere. Dalane Energisalg AS tilbyr gode og konkurranse-
dyktige produkter i markedet, og er i god vekst. Vi 
forventer at kundene vil etterspørre et bredere spek-
ter av produkter og mer digitale løsninger i samlede 
pakker. Dalane Energisalg AS jobber derfor med å til-
by pakkeløsninger for strøm, fiber, IT og regnskap i 
ett produkt. Selskapet forventer også en betydelig 
økning i bedriftsmarkedet for salg av slike produkter.
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FORSKNING OG UTVIKLING (FOU)
Industriområdet på Kaupanes, som utvikles av Eigersund Næring og Havn KF, har 
gitt Dalane Nett AS utfordringer ved at det kan komme en kraftig økning i behovet 
for effekt på relativt kort varsel. Det øyeblikkelige 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 valgt å engasjere seg som deltaker og partner i flere innovas-
jonsprosjekt som bruker Kaupanes industriområde som konsept. Dette er prosjekt 
som subsidieres med EU-midler og betinger samarbeid med internasjonale forsk-
ningsmiljø og institusjoner. Felles for disse innovasjonsprosjektene er å utrede 
muligheter for ulike former for lokal energiproduksjon og lokal lagring av energi 
i kombinasjon med en grunnforsyning fra det elektriske distribusjonsnettet. Vi 
har ikke gjort noen konkrete estimater av økonomisk potensiale knyttet til slike 
løsninger, som kan inkludere grønn produksjon av hydrogen og andre kraftsys-
temtjenester. Disse markedene er umodne med hensyn til verdikjeder og internas-
jonalisering, men mulighetene representerer et potensial for en bredere definisjon 
av fornybarnæringen. Digitalisering og kunstig intelligens kan bidra til økt konkur-
ransekraft i drift av produksjonsanlegg og øvrig infrastruktur. Dalane Energi for-
venter at dette arbeidet vil gi økt intern kompetanse, i kombinasjon med en pos-
itiv omdømmebygging for fornybare løsninger. Vi forventer også at dette kan gi 
muligheter for etablering av ny næringsvirksomhet på sikt.

Datterselskapet Dalane Kraft AS har i 2019 mottatt skattefunnmidler for «Kraftku-
ben», et konsept for optimal drift av småkraftanlegg. Kraftkuben er en digital plat-
tform som samler alt av informasjon som er relevant for drift av et småkraftanlegg 
i ett system og gjør dette tilgjengelig for brukere og eiere av småkraftanlegg både 
i forhold til vedlikehold og overvåking.

Dalane Nett 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 linjebefaring, i tillegg til å redusere tidsbruk 
for linjebefaring ved bruk av drone i vanskelig terreng. Prosjektet har ambisiøse 
mål om full automatisering av linjebefaring, 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.

HMS OG ORGANISASJON

HELSE OG SIKKERHETSARBEID
Dalane Energi 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 opplæringsverktøy 
for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte kom-
mer like hele hjem fra jobb. Programmet har fokus 
på holdningsskapende arbeid med selvstendig ansvar 
for egen sikkerhet. Det er i 2019 ikke registrert noen 
alvorlige skader eller hendelser som har ført til fravær, 
hverken blant egne ansatte eller hos våre underlev-
erandører. Selskapet har de siste 5 år ikke hatt skader 
som har ført til fravær blant egne ansatte.

Det er i 2019 gjennomført en arbeidsmiljø 
undersøkelse av det psykososiale og fysiske arbeid-
smiljøet. Resultatene fra undersøkelsen sammen-
lignes mot AMUS® referansedata og AMUS® - indeks 
som viser hva som er vanlig i norsk arbeidsliv. Un-
dersøkelsen gav 10-20% bedre score enn sammen-
ligningsgrunnlaget. Bedriften har i 2019 gjennomført 
HMS-opplæring etter selskapets opplæringsplan. Da-
lane Energi har vært en IA-bedrift (avtale om inklud-
erende 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 har en målsetting om et samlet syke-
fravær for konsernet på under 3 prosent. Syke-
fraværet for 2019 var i morselskapet på 2,95 %. Syke-
fraværet samlet for konsernet var på 2,49 %, der 

egenmeldt fravær utgjorde 0,80 %. Til sammenlign-
ing var sykefraværet for 2018 på 4,83 %. Konsernet 
jobber målrettet med å opprettholde et lavt syke-
fravær der kartlegging og tilrettelegging for den en-
kelte har høy prioritet.

ORGANISASJON OG ANSATTE
De ansatte er Dalane Energi sin viktigste ressurs. 
De siste årene har det vært jobbet målrettet med 
kartlegging av oppgaver og kompetansebehov. Forny-
barnæringen er i et viktig skifte, og selskapet legger 
stor vekt på at våre ansatte skal tilegne seg nødven-
dig kompetanse for å kunne følge den teknologiske 
og markedsmessige utviklingen i bransjen. Konsernet 
tilbyr støtte til etterutdanning av egne fast ansatte. 
I 2019 gjennomførte fire ansatte etterutdanning på 
teknisk fagskole, bachelor- og master-nivå. Det føres 
ellers en bevisst ansettelsespolitikk i forhold til å an-
sette riktig kompetanse tilpasset bedriftens framti-
dige behov.

Morselskapet Dalane Energi AS hadde 5 ansatte per 
31. desember 2019. I tillegg har selskapet 1 lærling på 
kontrakt. Konsernet hadde pr. 31.12.2019 55 fast an-
satte, samtlige i heltidsstillinger. 1 person er i tillegg 
ansatt i en prosjektstilling, og konsernet har totalt 7 
lærlinger på kontrakt. Dette utgjorde 59,9 årsverk in-
kludert lærlinger. Som en konsekvens av nedbeman-
ningsprosessen i 2017 hadde morselskapet og Dalane 
Kraft to uavklarte oppsigelser med inn i 2019. Det ble 
inngått forlik mellom partene i 2019 og begge sakene 
er lukket. Av de totalt 59,9 årsverk var det 14 kvinner 
med 14 årsverk og 49 menn med 45,9 årsverk. 

Dette gir en kvinneandel på 30,5 %. Bransjen er ge-
nerelt preget av lav kvinneandel. Bransjeorganisasjonen  
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Energi Norge har derfor etablert eget nettverk for 
kvinner i kraftbransjen som et mottiltak til dette.

I løpet av året 2019 ble det ansatt 2 nye medarbei-
dere, mens 2 medarbeidere sluttet. Dette gir en turn-
over på 3,6 %. Netto bemanningsendring fra forrige 
årsskifte gir ingen endring i antall ansatte men en re-
duksjon på 0,3 årsverk som skyldes beregningsmodell 
for årsverk på lærlinger.

Styret for Dalane Energi AS har syv medlemmer. Av 
disse er fem valgt av eierne og to er valgt av de an-
satte. Av styrets eiervalgte medlemmer er det to 
menn og tre kvinner. Styremedlemmene som er val-
gt av de ansatte har i 2019 vært to menn.

Dalane Energi AS har som mål å være en arbeidsplass 
hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt 
og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysis-
ke forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner 
kan benyttes av flest mulig. Selskapet har samarbeid-
savtale med den lokale attføringsbedriften.

YTRE MILJØ
Dalane Energi ble i 2019, som en av de første bed-
riftene i Dalane, sertifisert som Miljøfyrtårn. Mil-
jøfyrtårn 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; arbe-
idsmiljø, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport og 
avfallshåndtering.

Produksjon av elektrisk kraft i Norge er vesentlig 
basert på fornybare energikilder som ikke forurenser 
det ytre miljø. Dalane Energi AS har ikke noen pro-
duksjonsanlegg eller virksomhet som forurenser det 
ytre miljø ut over det som normalt følger med vår 
type virksomhet. Selskapet har stort fokus på sorter-
ing av avfall fra egen virksomhet. Det er innført gode 
rutiner, og selskapet har en sorteringsgrad på 89,65 
% kildesortert avfall.

KONSERNETS VIRKSOMHET

NETTVIRKSOMHET
Nettvirksomheten i konsernet er organisert i et eget 
datterselskap, Dalane Nett AS. Formålet med nettsel-
skapet er å drive en effektiv, rasjonell og sikker dis-
tribusjon 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. Dalane Nett 
har hatt en forbedring av beregnet effektivitet på 6 
%-poeng fra 2019 til 2020. Dalane Nett AS har som 
mål å bli et 100 % effektivt nettselskap i forhold til 
myndighetenes definisjoner, med en nettleie på 
nivå med våre naboselskaper. Selskapet har de siste 
årene iverksatt flere grep som omfatter organisas-
jonsendringer, kostnadsreduksjoner, omlegging av 
arbeidsmetoder og innkjøpsrutiner. Dalane Nett har 
i 2019 blitt medlem av Nettalliansen, en allianse av 
40 nettselskaper med nærmere 300 000 nettkunder 
og ca. 1 600 tilsatte. Nettalliansen har som målset-
ting å gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, 
gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte. 
Utligning av nettleieforskjeller er en hovedmålsetting 
for Dalane Nett. Fra 1. februar 2020 reduserte Dalane 
Nett nettleien med 1,3 øre, eks. avgifter. Forskjellen 
i nettleie mellom Dalane Nett og Lyse Elnett redus-
eres dermed med 24 % og utgjør i 2020, 820,- per 
år, for en normalhusholdning, inkludert avgifter til 
staten. Dalane Nett leverer i 2019 et driftsresultat før 
avskrivinger på 32,0 millioner. Dette er en forbedring 
på 0,9 millioner i forhold til 2018. Selskapet leverer et 
resultat før skatt på 7,6 millioner som er en forbed-
ring på 6,4 millioner fra 2018.

KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjonen i konsernet ble i 2016 samlet i dat-
terselskapet Dalane Kraft AS. Dette ble gjort med bak-
grunn i opprettelse av det funksjonelle skillet mellom 
nettvirksomhet og kommersiell virksomhet. Det var 
også et behov for en tydeliggjøring av kjernekom-
petanse på produksjon og å utnytte dette i et mer 
markedsorientert fokus. Dette er et ledd i selskapets 
strategi med å skape gode driftsmiljø og fokus på for-
retningsområdet småkraft. For å oppnå god lønnsom-
het for en småkraftprodusent blir det viktig å sikre 
effektiv drift på lave prisnivåer i eksisterende pro-
duksjon, utvikle gode investerings- og driftsmodeller 
for nye etableringer. Selskapet ønsker også å øke ak-
tivitetsnivået ved å bruke egen kjernekompetanse til 
salg av tjenester til andre kraftprodusenter.

2019 ble et år med relativt normal kraftproduksjon, 
med kraftpris over fjoråret frem til mai, og deretter la-
vere pris kontra 2018 for resten av året. En usedvan-
lig tørr november bidro til lavere produksjonsvolum 
mot normal/gjennomsnitt. Dalane Kraft AS eier 20 % 
av aksjene i Dalane Vind AS, som driver Svåheia Vin-
dpark. Parken startet produksjon i desember 2017 
og produserte 84,4 GWh i 2019. I produsert volum 
tilsvarer dette ca 50 % av Dalane Krafts eksisterende 
egenproduksjon.

Dalane Kraft AS har i 2019 arbeidet med å utvikle 
kraftproduksjon i Hellelandsvassdraget. Revidert 
konsesjonssøknad ligger til behandling, og vi avventer 
svar fra NVE og endelig godkjenning fra OED i løpet 
av 2020.

Dalane Kraft leverer i 2019 et driftsresultat før 
avskrivinger på 33,3 millioner. Dette er en reduksjon 
på 5,1 millioner i forhold til 2018. Selskapet leverer et 
resultat før skatt på 20,8 millioner som er en reduks-
jon på 15,0 millioner fra 2018.
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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 lo-
kalt og regionalt.

Dalane Energisalg har hatt en betydelig forbedring 
av resultatet sammenlignet med 2018 og leverer i 
2019 et resultat som er nær doblet sammenlignet 
med 2018. Dalane Energisalg leverer i 2019 et drifts-
resultat før avskrivinger på 2,7 millioner. Dette er en 
forbedring på 1,1 millioner i forhold til 2018. Selska-
pet leverer et resultat før skatt på 1,6 millioner som 
er en forbedring på 0,8 millioner fra 2018.

FIBER/INTERNETT-TJENESTER
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Altifi-
ber AS en betydelig andel av fiber til privatkunder og 
næringsliv i Dalane-kommunene og Agder fylke. Da-
lane Energi AS er største eier med en andel på 37,3 %. 
Altifiber AS tilbyr internett-tjenester, TV og telefoni 
over egen fiber infrastruktur. Altifiber har i dag i over 
22 000 kunder og har de siste årene hatt betydelige 
investeringer. Altifiber startet i 2019 opp med flere 
utbyggingsprosjekter for fiber i Dalane der blant an-
net «fiber til alle» i Egersund er et av dem. Altifiber 
jobber konkret med flere fiberutbygginger som in-
volverer innbyggerinitiativ i rurale strøk i Dalane og 
Agder. Altifiber forventer en kundevekst på rundt 10 
% det neste året.

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 51% i selskapet Altidata AS. Altidata har 
hovedkontor i Mandal med et avdelingskontor på 
Evje. Altidata planlegger i 2020 å etablere en filial i 
Egersund, i samme kontorer som Dalane Energisalg.

FINANSIELL RISIKO

MARKEDSRISIKO
Konsernet er finansiert gjennom en kombinasjon av 5-års lån, 3-års lån og kas-
sakreditt. Langsiktig gjeld er per 31.12.2019, 348 MNOK. Konsernets samlede 
gjeldsforpliktelse til kredittinstitusjoner er 396 MNOK pr. 31.12.19. Konsernet har 
ført en restriktiv investeringspolitikk over flere år og har redusert gjeldsgraden i 
konsernet. Forholdet mellom rentebærende gjeld og EBITDA er redusert fra 5,8 i 
2018 til 5,3 i 2019. Dette gir selskapet et større mulighetsrom framover. Selskapet 
har utarbeidet en sikringspolicy 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 kraftproduksjonsmarkedet og 
sluttbrukermarkedet. Risiko er knyttet opp mot svingninger i valutavekslingskurs-
er, kraftpris og priser på el-sertifikater. Av disse er kraftprisrisikoen på egenprodus-
ert kraft vurdert som den største finansielle risikofaktoren. Konsernet har foretatt 
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 sluttkundemarkedet er det svært mange og relativt små kunder. Re-
latert til kontraktsmotparter i investeringsprosjekter vurderes risikoen til å være 
moderat. Selskapet 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 sluttbrukermarkedet hvor det omsettes store beløp 
hver måned avhengig avforbruket.Selskapet har ved utgangen av 2019 en til-
fredsstillende likviditet, og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisiko.
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UTBYTTE OG RESULTATDISPONERING

DRIFTSRESULTAT
For konsernet ble driftsresultatet 43,7 MNOK i 2019 mot 43,6 MNOK i 2018.

Konsernet fortsatte den gode utviklingen fra 2018 og økte omsetningen ytterlige-
re i 2019 til 334,9 MNOK. Økningen skyldes i hovedsak økning i omsetning på salg 
av kraftproduksjon for andre kraftverk og økning i sluttbrukersalg. Dette knyttes 
til økte volumer i 2019. Kostnader i forbindelse med prissikring av kraft kom på 
8,2 MNOK. Nettselskapet hadde tilsvarende inntekter i 2019 som i 2018. Økning 
i driftskostnader er hovedsakelig knyttet til økte varekostnader ved innkjøp og 
overføring av kraft. Lønns og personalkostnader har hatt en reduksjon i tråd med 
effektiviseringstiltakene i konsernet. Andre driftskostnader har hatt en økning fra 
2018, økningen knytter seg i hovedsak til de økte driftsinntektene.

FINANSRESULTAT
Finansresultatet for 2019 er 9,7 MNOK lavere enn i 2018. Dette skyldes hovedsake-
lig gevinst på salg av aksjer i Bjerkreim Vind på 7, 4 MNOK i 2018. I tillegg er det i 
2019 en lavere resultatandel i tilknytta selskap enn i 2018. Resultat fra tilknyttede 
selskaper utgjør i 2019, 7,75 MNOK. Eierandelen i Altifiber AS genererer et posi-
tivt bidrag på 5,2 MNOK. Eierandelen i Dalane Vind AS genererer et positivt bidrag 
på 1,2 MNOK. Eierandelen i Vikeså Kraftverk AS genererer et positivt bidrag på 
1,9 MNOK. Eierandelen i Stølskraft AS genererer et positivt bidrag på 0,09 MNOK. 
Eierandelen i Skina AS genererer et negativt bidrag på -0,6 MNOK. Eierandelen i 
Egersund Landstrøm AS genererer et negativt bidrag på -0,04 MNOK. Rentekost-
nad for konsernet var 12,4 MNOK mot 13,2 MNOK i 2018.

ÅRSRESULTAT
Konsernets årsresultat for 2019 ble 27,1 MNOK mot 36,7 MNOK i 2018. Konsernets 
totale egenkapital per 31.12.2019 er 284,5 MNOK mot 275,4 MNOK året før. Dette 
gir en økning i egenkapitalen fra 32,9 % i 2018 til 33,7 % per 31.12.2019.

FORTSATT DRIFT OG SÆRLIGE FORHOLD I 2020
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 still-
ingen pr. 31.12.2019.

Styret vil samtidig gjøre oppmerksom på at konsernet - i likhet med landet forøvrig 
- vil få sin virksomhet i 2020 preget av store svingninger i markedene for valuta og 
kraftpris, sammen med effekten av Covid19- epidemien som førte til strenge reg-
uleringstiltak fra myndighetene fra 12. mars 2020.

Avsatt til annen egenkapital

Utbytte til aksjeeierne

Disponert i alt

Dalane Energi AS

2 298 963 9 051 359

18 000 000

27 051 359

18 000 000

20 298 963

Konsernet

EGERSUND, 30.3.2020

Ivar Rusdal
Styreleder

Kurt Børge Pedersen
Styremedlem

Egil Tunheim
Styremedlem

Tone Vaule
Nestleder

Magnhild Eia
Styremedlem

Idar Sønstabø
Adm. direktør

Catrhine Godal Brunvoll
Styremedlem

Odd Å. Ousdal
Styremedlem

Vedvarende lav kraftpris vil føre til at resultatet i datterselskapet Dalane Kraft AS kan bli vesentlig svakere i 2020 
enn i de foregående årene. Midlertidige betalingsvansker hos en del kunder kan i tillegg belaste likviditeten 
mer enn vanlig i løpet av året.

Våre samfunnsmessige 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  
selskapet går styrket inn i 2021 og årene etterpå. 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Regnskapene for 2019 viser et årsresultat på kr. 20 298 963,- for Dalane Energi AS og kr. 27 051 359 for  
konsernet. Styret foreslår følgende disponering:
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HVA SKJEDDE I 2019

Vi er opptatt av miljøet og i 2019 ble vi sertifisert som 
miljøfyrtårn. Vi har jobbet målrettet mot å oppfylle 
alle kriteriene for å bli miljøfyrtårn. Vi har ikke lenger 
søppeldunker på kontorene, kildesorterer all søppel, 
fører førstehjelpskurs og vi har elektriske biler i sel-
skapet. Vi er utrolig stolte over å bli sertifisert som 
miljøfyrtårn og arbeider aktivt for å bli enda bedre.  

BEDRIFTSSALG
Med ca. 80% kundeandel i Egersund og Dalane, var 
det på tide å utvide kundebasen vår til de nærmeste 
kommunene. Hovedfokuset har tidligere vært på pri-
vatpersoner, men nå endret vi satsingen til bedrifts-
salg. Færre målere – større forbruk. Tilbakemelding-
ene har vært veldig positive, vi er konkurransedyktige 
på pris og er ute i kundemøter flere dager i uka.  

NYE PRODUKTER
i 2019 lanserte vi to nye strømavtaler til privatkunder. 
«Ung Strøm» for alle under 35 år, og «Hyttekraft» for 
alle hytteeiere. Hyttekraft avtalen gir deg avslag i pris-
en dersom du også har strøm fra Dalane Energisalg i 
boligen din. Avtalene er blant de beste i Norge i sine 
kategorier og vi har fokusert mye dette året på kam-
panjer og markedsføring av de nye produktene.  

FLEKKEFJORDFONDET
Sammen med lokale ildsjeler valgte vi å opprette 
«Flekkefjordfondet» for de lokale beboerne i Flek-
kefjord kommune. 25% av bruttomarginen til kunder 
med adresse i Flekkefjord går direkte til Flekkefjord-
fondet, som igjen går tilbake til lokalsamfunnet. Fon-
det gir bidrag til lokale lag, foreninger og arrange-

menter. Bidragene så langt har gått til Flekkefjord 
Kajakk-klubb, Norsk forening for slagrammede, avd. 
Flekkefjord & omegn og Flekkefjord brannbilklubb. 
Alle kan søke på våre hjemmesider og vi deler ut 
bidragene et par ganger i året.  

DALANE KRAFT 
Dalane Kraft startet i august 2019 bygging av et 
helt nytt kraftverk i Kvinesdal – Dvergfossen. Dette 
kraftverket skal driftsettes sommeren 2021. Dette er 
første gangen energiselskapet går utenfor egne kom-
munegrenser for å produsere ren fornybar strøm fra 
vannkraft og vil produsere ca. 30 GWh/år.  

De har også hatt befaring med nye grunneiere og NVE 
for bygging av to nye kraftverk i Hellelandsvassdraget; 

KRAFTVERKET: Klar for første salve til tunellen.

Mjelkefoss og Gya med en produksjon på ca. 65 GWh/
år. Konsesjonssøknaden er sendt inn og det ventes på 
godkjenning i løpet av 2020.  
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VISJON 2025
ROGALANDS BESTE ENERGISELSKAP

For å lykkes med å bli Rogalands beste energiselskap skal vi investere i å videreutvikle vår eksisterende sterke 
kompetanse og være langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye energiløsninger. Vi vil være 
en aktiv samarbeidspartner for alle våre kunder, og skal åpne et nytt grensesnitt mot kundene gjennom profil-
ering 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 kundevennlige service, våre 
solide tjenester, og våre konkurransedyktige priser. Hvordan skal vi så klare dette? Slik:

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 2019 tok Dalane Energi imot en 
IKT-lærling og Dalane Nett to nye lærlinger i energimontørfaget. 

Vi har nå syv stk lærlinger i Dalane Energi som driver 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 Opplæringsringen for energimontørlærlinger 
i Rogaland, som er et samarbeid mellom nettselskapene i området.

Vi heier på de unge. Vi heier på framtiden! 

Bilde: IKT-lærling Andrè Iversen
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SKILTREKLAME:
• Egersund Svømmeklubb 
• Hovsherad IL
• Egersund Seilforening
• Heskestad IL
• Hellvik Idrettslag
• Bjerkreim Idrettslag
• NorDan Hallen
• Egersund squash-tennissenter
• Egersund og Dalane Ridesenter
• Egersund Golfklubb
• Aktivitetshallen i Sokndal 

ANDRE LAG OG FORENINGER:
• Helleland Idrettslag
• EIK Friidrett 
• Hellvik idrettslag
• Egersund Racketklubb
• Kimura Egersund
• Egersund Håndball 
• Egersund Filmklubb
• Klungland Racing Team
• Heroes of Haua
• Sokndalsdagene
• Egersund Visefestival
• Hellvik velforening
• Røde Kors Egersund

STØRRE SPONSORAVTALER:
• Egersunds Idrettsklubb
• Eiger Fotballklubb
• Moi IL

INDIVIDUELLE AKTØRER:
• Christoffer Ellingsen – syklist på Elitelaget til Sandnes Sykleklubb
• Thomas Fardal – profesjonell svømmer
• Sofie Dahl Larsen – Langdistanseridning

UTDELTE 

SPONSORMIDLER 
I 2019
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HVA SKJER I 2020

FORNYBAR STRØM 
Vi har lansert et nytt produkt som heter «Fornybar 
Strøm». Dette er et tilleggsprodukt som kan kombi-
neres med alle våre avtaler – enten privat eller bed-
rift. Her får kunden opprinnelsesgaranti på at det blir 
produsert like mye strøm fra fornybare kilder som 
kunden selv bruker. Og vi kjøper så klart våre opprin-
nelsesgarantier lokalt fra vannkraftverkene til Dalane 
Kraft.  

EGERSUNDS FØRSTE HURTIGLADER  
Dalane Kraft har satt opp sin første hurtiglader på 
Gruset i Egersund sentrum. Den siste tiden har det 
vært en økende etterspørsel av hurtigladere og det 
var den perfekte tiden å realisere det på. Hurtiglad-
eren kan lade opptil 50 kW effekt (CCS Combo og 
Chademo).  

OVERTAGELSE AV DRIFTSANSVAR 
I løpet av 2020 skal Dalane Kraft overta driftsansva-
ret for 7 kraftvert som i dag er eid av Clemens Kraft. 
Samtidig jobber de mot å fornye to eksisterende da-
manlegg (Tekse og Gya). 

EASEE LADER 
Verdens smarteste el-bil lader fra Easee vil bli tilg-
jengelig for bestilling fra Dalane Energisalg. Laderen 
passer til alle el-biler. Laderen gjør hjemmelading 10x 
raskere og tryggere enn i vanlig stikkontakt. Installas-
jon inngår i prisen og du får kostnadsfri nedbetaling 
over 36 måneder. 

COVID-19  

GRATIS STRØM 
For å hjelpe lokale forretninger som kanskje sliter med 
økonomien i disse tidene har Dalane Energi AS inngått 
en sponsoravtale med Egersund Sentrumsforening. 
De får gratis strøm i 6 måneder, deretter må de binde 
seg for 2 år på en gunstig spot avtale. Mange butikker 
i Egersund sliter for tiden og vi ønsket å hjelpe med å 
minske det økonomiske presset. Lignende butikker i 
Dalane som ikke er med i Sentrumsforeningen får til-
bud om opptil 6 måneder med strøm til ren kostpris 
(uten noen form for påslag). 

Vår daglige drift har ikke blitt alvorlig påvirket av alt 
som skjer med tanke på Korona. Derfor synes vi det 
er ekstra kjekt å kunne bidra på vår måte til det loka-
le fellesskapet. 

TILTAK 
Vi har innført tiltak i bedriften for å minske smitter-
isikoen på kontorene og ute hos montørene. De fleste 
av de ansatte jobber på hjemmekontor, mens de som 
fortsatt arbeider på kontoret holder seg for seg selv 
og unngår unødvendig kontakt med kollegaer. Møte-
virksomhet er avviklet og alle salg foregår over tele-
fon. Montørene holder seg til èn montør pr bil.  

Befaringen med grunneiere for bygging av to nye kraftverk
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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 0,80 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 MWH PER KRAFTSTASJON
65 572
16 238

9 574
 16 520
42 753

1 958
3 510

18 711
 8 711

183 547

Øygreifoss

Grødemfoss

HonnefossHaukland

Lindland

Stølskraft

Vikeså

Drivdal

Løgjen

VERDT Å VITE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

HOVEDTALL 2019

15 044
Kunder 

Dalane Nett
Kunder 

Dalane Energisalg
Omsetning

mill kr. 

11 435 335

44 27 18
Driftresultat

mill kr.
Årsresultat

mill kr.
Utbytte
mill kr.

60
Årsverk

pr. 31.12.2019

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 44 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

2018

0

21 930 928

21 930 928

0

7 755 768

421 467

9 373 215

17 550 450

4 380 478

25 426 414

0

9 990 888

0

0

-10 054 013

-564 231

24 799 058

29 179 536

1 019 034

28 160 502

9 825 502

18 335 000

28 160 502

MORSELSKAP KONSERN

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

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

9 051 359

18 000 000

27 051 359

2018

316 401 830

13 318 297

329 720 127

158 854 821

48 355 494

33 016 316

45 838 143

286 064 774

43 655 353

0

8 169 141

13 687 495

0

-35 797

-13 175 433

-4 137 114

4 508 292

48 163 645

11 491 663

36 671 983

18 336 983

18 335 000

36 671 983

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                    2019 2018 2017 2016

Totale inntekter         334   329 262 261
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)    73   77 67 72
Driftsresultat         44   43 34 40
Resultat før skattekostnad        38   48 40 38
Resultat etter skattekostnad       27   36 29 28

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 10,9 millioner i året i perioden 2010 - 2019 
(siste 10 årene). Utdeling fordeles etter kommune-
nese eierandel. 

9,1
MILL18 mill
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BALANSE

31.12.2018

0

0

984 128

984 128

0

778 130

0

984 974

0

1 763 104

0

228 357 125

28 543 343

312 800

746 666

0

4 764 145

354 900 000

617 624 079

620 371 311

0

18 030 437

15 635

70 447 788

0

88 493 860

698 640

89 192 500

709 563 811

MORSELSKAP KONSERN

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

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

31.12.2018

4 082 378

-768 408

0

3 313 970

211 943 270

2 032 592

362 297 789

10 638 153

15 526 333

602 438 137

11 094 513

0

63 851 606

312 800

746 666

12 335 614

5 372 453

0

93 713 652

699 465 759

6 748 609

71 261 089

36 796 579

0

19 335 342

127 393 010

4 494 512

138 636 131

838 101 890

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

31.12.2019

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

36 801 748

125 420 803

473 689 910

664 440 052

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

64 755 896

199 048 491

558 428 031

842 885 304

31.12.2018

50 000 000

119 341 172

9 012 279

178 353 451

97 052 461

97 052 461

275 405 912

8 989 660

7 015 300

16 004 960

364 000 000

364 000 000

79 890 118

10 774 154

8 747 308

32 805 633

18 335 000

0

32 138 806

182 691 019

562 695 979

838 101 890

NOTE

13

12, 13

11

3

11, 14

10

7

3

13

7

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

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Ivar Rusdal
Styreleder

Tone Vaule
Nestleder

Catrhine Godal Brunvoll
Styremedlem

Kurt Børge Pedersen
Styremedlem

Egil Tunheim
Styremedlem

Magnhild Eia
Styremedlem

Odd Å. Ousdal
Styremedlem

Idar Sønstabø
Adm. direktør

31.12.2018

50 000 000

128 234 863

0

178 234 863

10 216 316

10 216 316

188 451 179

3 134 548

0

3 134 548

364 000 000

364 000 000

79 890 118

9 510 555

0

1 681 313

18 335 000

43 614 971

946 127

153 978 084

521 112 632

709 563 811
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