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STYRELEDER HAR ORDET

NÅR DET MESTE ER USIKKERT

For tredje år på rad må jeg skrive på denne plassen 
at året som gikk, har vært helt unormalt. Pandemi og 
restriksjoner på dagliglivet i 100 uker, og deretter et 
kort pusterom på tolv dager i februar i år før helvetet 
var løs i Ukraina - er dette kanskje den nye normalen, 
at ingen ting stemmer med det som har vært før?

Samtidig har alle - enten vi er forbrukere, produsent-
er eller politikere - opplevd at energimarkedene 
har løpt løpsk, fra et kappløp mot bunnen i 2020 til  
astronomiske høyder i 2021 - og videre inn i 2022. 
Dette preger selvsagt regnskapene våre, slik de  
følgende sidene viser, og setter oss i stand til både 
å styrke selskapet etter et svært svakt år i 2020, og 
å fortsette å overgå våre eieres forventninger om  
utbytte.

Men enormt høye kraftpriser og sjokkartede sving-
ninger i prisene kan samfunnet ikke leve med på 
lang sikt. Vi følger spent alle forsøk på å finne frem til  
forutsigbare prissystemer for forbrukerne. Det er åpen-
bart ikke lett, siden to andre hensyn også må ivaretas:

Markedet har tjent oss vel i mer enn 30 år. Det har  
aldri oppstått noen forsyningskrise, selv i tørre år, der 
f. eks. 2002 var mye verre enn 2021-22, og prisene har 
gjennomgående holdt seg mye lavere hos oss enn i 
resten av Europa. Vi må heller ikke glemme at energi 
er en kostbar ressurs, også i vannkraftlandet Norge. 
Vi flommer ikke over - bokstavelig talt - av energi-
ressurser lenger, og prisene må være slik at de mest 
lønnsomme tiltakene får best tilgang til ny energi. 

Midt oppe i alt dette arbeider vi i Dalane Energi  
systematisk videre med å styrke og utvikle selskapet 
videre etter de strategiene vi har lagt, til beste for 
hele Dalane-regionen. Etter fem år som aksjeselskap 
og konsern viser tallene våre at vi begynner å komme 
på plass. 

Det betyr at vi nå kan sette oss nye mål for årene som 
kommer.  Det gjelder innen vannkraftproduksjon, der 
det nye kraftverket i Ørsdalen som påbegynnes nå, 
er første byggestein. Det gjelder energiforsyningen, 
der vi må ta store grep for å sikre nok kapasitet i  
Egersund og næringsområdene på Eigerøy, samtidig 
som vi ikke glemmer de tre andre eierkommunenes 
behov. Og det gjelder initiativer innen ny produksjon, 
som hydrogen - og aktiv deltakelse i utviklingen av 
næringsområder flere steder i Dalane.

Med andre ord: Som styreleder er jeg glad for å kunne 
melde at Dalane Energi er ved god helse og godt mot, 
og ønsker å være en aktiv motor i regionen også i 
årene som kommer.

Det meste er usikkert - men vi holder blikket festet 
fremover og konsentrerer oss om det vi er best til, 
hver eneste dag. Det vil gi resultater.
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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 til-
fredsstiller 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
Dalane Energikonsernet hadde i 2021 en rekordomsetning på 484 mill. kr. Dette er en økning på 149 mill. kr, eller 
45 %, fra forrige rekord som ble satt i 2019. Bakgrunnen for dette er i hovedsak at året 2021, i sterk kontrast til 
2020, ble et år med historisk høye kraftpriser, der det mot slutten av året ble satt nye prisrekorder på spot-
prisen på strøm nærmest hver dag. Dette fikk stor innvirkning fra inntektene på kraftproduksjonen, men var 
samtidig en stor utfordring for den delen av virksomheten som står for salg av strøm i markedet, og for våre 
kunder. Stadig stigende og skiftende prisprognoser gjorde det utfordrende å forutse og varsle salgspriser og 
sikre nødvendige marginer. Den resterende delen av virksomheten har vært forholdsvis upåvirket av sving-
ningene i kraftmarkedet. 

Dalane Kraft AS forvalter konsernets ressurser innen kraftproduksjon. Det ekstraordinære nivået på kraft-
prisene i 2021 kommer derfor til uttrykk i Dalane Kraft AS sitt resultat. Selskapet har i henhold til konsernets 
sikringsstrategi sikret rundt 40 % av kraftproduksjonen til faste langsiktige priser. Dette begrenser oppsiden av 
inntektspotensialet med rundt 26 mill. kr. Konsernet har i tillegg sikret en andel av euroinntekter mot fastpris.
 
Enida AS leverer gode og stabile økonomiske resultater som sikrer det økonomiske driftsgrunnlaget i konsernet. 
De økonomiske resultatene fra tilknyttede selskaper bidrar betydelig til det økonomiske resultatet. Netto  
inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper er 23,1 mill. kr. Etablering av ny virksomhet gjennom nye datter-
selskaper vil på sikt også bidra til å sikre en stabil avkastning for konsernet.

Konsernet har siden 2015 redusert sin gjeldsgrad og bygget opp egenkapital gjennom strukturendringer,  
effektiviseringsarbeid og kostnadsreduksjoner gjennom en bevisst strategi. Konsernet gjennomførte en  
refinansieringsprosess for sin låneportefølje mot slutten av 2021. Konsernet oppnådde en sterk forbedring av 
sin kredittrating, som bidro til at det ble oppnådd en betydelig reduksjon av konsernets rentemarginer. Dette vil 
få effekt fra 2022. I 2021 har konsernet økt sin gjeldsgrad i forhold til 2020. Dette skyldes utbygging av Dverg-
fossen Kraft og er midlertidig fram til et salg av kraftverket er sluttført.

Dalane Energi bidrar også økonomisk til eierkommunene gjennom eiendomsskatt og konsesjonskraft. I 2021 
betalte konsernet samlet en eiendomsskatt på 7,2 mill. kr for sine nett og kraftanlegg. Dalane Kraft AS betalte 
i tillegg ut konsesjonskraft på 7,9 mill. kr.
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Avkastning for konsernet kan også måles gjennom verdistigning, i tillegg til et årlig kontantutbytte. Det ble i 2020 
foretatt en verdivurdering, basert på verdier per 31. desember 2019. Den verdijusterte egenkapitalverdien for 
konsernet ble vurdert til 1 351 mill. kr. 

Eierkommunene forventer en forutsigbarhet i avkastningen. Forventningen gjenspeiles gjennom to ulike punkter 
i aksjonæravtalen. Det første punktet er knyttet til en forventet avkastning med utgangspunkt i gjennom snittlig 
selvkostrente. For 2021 endte denne på 1,96 %. Det andre punktet er knyttet til en forventning om 50 % av 
årsresultatet i kontantutbytte. Styret valgte å utbetale et utbytte utover disse forventningene både i 2019 og 
i 2020, for å holde en jevn utbyttestrøm til eierne. 

Styrets mål er at Dalane Energi AS skal levere et kontantutbytte i tråd med eierne sine forventninger. Styret 
foreslår derfor et utbytte til eierne for 2021 på 20 millioner kroner, eller 1,91 % av nettoverdien til selskapet. 
 
Dalane Energi AS har i gjennomsnitt de siste 5 årene med dette utbetalt et kontantutbytte på 60 % av årsre-
sultatet og en avkastning av markedsverdien 2,02 %. 

Året 2021 ble også i stor grad preget av den pågående pandemien knyttet til Covid-19. Konsernet videreførte 
tiltakene i forhold til smittevern og forebyggende aktiviteter for å begrense smitte. Dette er spesielt viktig i 
forhold til selskapets rolle som ansvarlig for kritisk infrastruktur. Selskapet har gjennom disse to årene med 
pandemi hatt en tilnærmet normal driftssituasjon. Selskapet har i perioder hatt hjemmekontor for deler av sine 
ansatte, slik at nøkkelpersonell knyttet til drift og beredskap har kunnet utføre sine oppgaver med begrenset 
eksponering for smitterisiko. Det er ikke registret noen stor grad av sykefravær knyttet til pandemien.

De økonomiske konsekvensene av pandemien er for konsernet begrenset, da virksomheten har gått tilnærmet 
som normalt. Det forventes en generell prisøkning på varer og tjenester i 2022. Dette er både knyttet til  
åpningen av samfunnet etter pandemien, men også den pågående energikrisen i Europa og råvareutfordringene 
knyttet til krigen i Ukraina. Det forventes fortsatt en stor prisdifferanse på kraftpriser mellom sør og nord/
midt Norge. Dette skyldes flere faktorer, men utvekslingskapasitet i det overliggende nettet og Sør-Norges til-
knytning til kontinentet gjennom kraftkablene er en vesentlig faktor for høye kraftpriser i NO2.

Konsernsresultat

2017

28 813

1,98 %

14 662

36 672

2,37 %

18 336

2,30 %

18 000

1,39 %

16 000

1,96 %

20 000

2,0 %

17 400

2,02 %

57,8 %

27 051 8 433 49 451 30 084

2018 2019 2020 2021 Snitt

Selvkostrente fra 
kommunalbanken

Faktisk avkastning/
utbetaling

Utbetalt utbytte

Tabell 1: Oversikt utbetalt utbytte, snitt 5 siste år (tall i tusen kroner)
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Stølskraft AS 
(50 %)

Dalane Vind AS
 (20 %)

Vikeså Kraftverk 
AS (50 %)

Dalane Kraft AS

Dalane Energi AS

Enida AS

REN (2,56 %)
Kværnhuset 

Industri-Inkubator 
AS (20 %)

Dalane 
Energisalg AS

Jærkraft AS
(50 %)

Rogaland 
Industrinett AS

Dvergfossen 
Kraftverk AS

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 i 2019 i felleskap Egersund Landstrøm AS. Dalane Nett AS 
skiftet i juni 2020 navn til Enida AS. Enida AS inngår som et rent datterselskap i konsernet. 

I 2020 etablerte Dalane Energi AS sammen med Bjerkreim Kommune og Hetlandsskogen AS, selskapet North 
Sea Energy Park AS. Det har gjennom 2021 vært gjennomført en fisjons-fusjons prosess for overføring av  
eiendommen til selskapet. Denne prosessen er på det nærmeste ferdigstilt. Dalane Energi AS har en eierandel 
på 17 % i selskapet. Formålet med selskapsetableringen er å legge til rette for etablering av kraftkrevende  
industri i Dalane regionen.
Dalane Energi AS etablerte også Rogaland Industrinett AS i 2020. Selskapet jobber med konsesjonsprosesser 
for nett og transformatoranlegg i tilknytning til industrietablering i regionen.
I 2022 er det i tillegg etablert to nye selskaper, Jærkraft AS og Dalane Hydrogen AS. Dvergfossen Kraftverk AS 
vil bli solgt i 2022 der effekten vil bli lavere totalkapital i konsernet.
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Egersund 
Landstrøm AS 

(50 %)

North Sea Energy 
Park AS (17 %)

Altifiber 
AS (37,37 %)

Dalane Hydrogen 
AS (40 %)Skina AS (50 %)

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  
konsernet av følgende tilknyttede selskaper: Skina AS (50%), Egersund Landstrøm AS (50%), Dalane Hydrogen 
AS (40 %), North Sea Energy Park AS (17 %), og Altifiber AS (37,37%). 

Dalane Energi AS har i tillegg en mindre eierandel 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.

Dalane Energisalg AS har eierandeler i Jærkraft AS (50 %). Dette selskapet er fra 2022 behandlet som tilknyttet 
selskap til konsernet.
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KONSERNETS VIRKSOMHET

NETTVIRKSOMHET
Nettvirksomheten i konsernet er organisert i et eget 
datterselskap, Enida AS. Formålet med nettselskapet 
er å drive en effektiv, rasjonell og sikker distribusjon av 
elektrisk energi. Selskapets områdekonsesjon dekker 
de fire Dalane-kommunene. Kravene til beredskap, 
leveringssikkerhet, effektivitet og avkastning set-
ter rammene for denne virksomheten. For å møte 
framtidens krav til effektiv drift må selskapet levere 
smarte og effektive løsninger. Enida AS opplever en 
fortsatt forbedring av beregnet effektivitet fra 2020 
til 2021. Enida AS har som mål å bli et 100 % effektivt 
nettselskap i forhold til myndighetenes definisjoner, 
med en nettleie på nivå med våre naboselskaper. Net-
tleien er nedjustert for tredje året på rad og samt-
lige nettkunder nyter godt av en reduksjon. Selskapet 
har de siste årene iverksatt flere grep som omfatter  
organisasjonsendringer, kostnadsreduksjoner, omleg-
ging av arbeidsmetoder og innkjøpsrutiner.

Nettalliansen er pr. 31.12.21 bestående av 28 energi-
selskap/nettselskap og regner seg selv som en av 
de største aktørene i energimarkedet. Nettalliansen 
skal være et godt alternativ til fusjon og til å stå 
alene som et mindre selskap. Dette gjøres ved felles  
innkjøpsavtaler, dekke IT behovene med felles 
bransjeløsning samt utveksling av kompetanse og 
beredskapsmateriell. I sum vil dette bidra til å styrke 
det lokale nettselskapet gjennom økt effektivitet og 
bedre lønnsomhet. Utligning av nettleieforskjeller 
er en av hovedmålsettingene for Enida AS. Enida AS  
reduserte nettleien både i 2020 og 2021. Fra 1 
mars 2022 reduseres nettleien ytterliggere for alle 
nettkunde ne i Dalane med 1 øre/kwh.

Det ble i 2021 utført mye arbeid i nettet som vil bidra 
til fortsatt økt forsyningssikkerhet i Dalane. Drifts-
avdelingen i Enida hadde et program med renovering  
av de viktige regionalnettsforbindelsene til Moi,  
Bjerkreim og Eigerøy. Ellers utføres det store mengder  
lovpålagte kontroller i tillegg til arbeid som kommer 
inn via vår kundeportal.

Nettvirksomheten utførte i 2021 hele 900 tilsyn. Dette 
er tilsyn som det lokale el-tilsyn (DLE) gjennomfører 
for å forebygge branner forårsaket av feil og mangler 
 ved det elektriske anlegget. Tilsynet fordeles på 
bolig, fritidsbolig og næring. Det gjennomføres også  
kampanjer i hensikt med holdningsskapende arbeid 
på skoler i de fire kommunene. DLE utførte i 2021  
frakopling av hele 52 anlegg. Dette er anlegg som kan 
medføre fare for liv og helse samt store materielle 
verdier.
 
Antall nye tilknyttinger for 2021 var på hele 160 stk. 
(126 stk. i 2020). Overført energi i 2021 var på 417,8 
GWh mot 414,2 GWh i 2020. Det ble en liten nedgang 
i nett-tapet i 2021 som var på 21,6MWh mot 22,7 
MWh i 2020.  

Enida AS leverte i 2021 et driftsresultat før avskrivinger 
på 30,4 mill. kr. Dette er en reduksjon på 0,7 mill. kr i 
forhold til 2020. Resultat før skatt ble 9 mill. kr som er 
en forbedring på 0,3 mill. kr fra 2012.

Daglig leder i Enida, Ørjan Vold, deler den gode 
nyheten om nedsatt nettleie. 
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KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjonen i konsernet ble i 2016 samlet i datterselskapet Dalane Kraft AS. Dette ble gjort med bak-
grunn i kravet om funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og kommersiell virksomhet. Det var også et behov 
for en tydeliggjøring av kjernekompetanse på produksjon og å utnytte dette i et mer markedsorientert fokus. 
Dette er et ledd i selskapets strategi med å skape gode driftsmiljø og satsing på forretningsområdet småkraft.
For å oppnå god lønnsomhet for en småkraftprodusent blir det viktig å sikre effektiv drift på lave prisnivåer i 
eksisterende produksjon og utvikle gode investerings- og driftsmodeller for nye etableringer. Selskapet ønsker 
også å øke aktivitetsnivået ved å bruke egen kjernekompetanse til salg av tjenester til andre kraftprodusenter.

Dalane Kraft AS eier 20 % av aksjene i Dalane Vind AS, som driver Svåheia Vindpark. Parken startet produksjon 
i desember 2017 og produserte 71,1 GWh i 2021. Dette var 20 % lavere produksjonsvolum en 2020. På den  
andre side var kraftprisene i 2021 betydelig høyere enn i 2020 og Dalane Vind oppnådde en økning i omsetning 
på 202 %. Vindkraftproduksjonen utgjør 28 % av Dalane Kraft AS sin totale produksjon.

Totalproduksjon for produksjonsanlegg som Dalane Kraft AS har eierandeler i var i 2021 på 250 GWh. Dalane 
Kraft AS hadde en produksjon på 160 GWh i egne heleide anlegg. 

Dalane Kraft AS har i 2021 arbeidet med å utvikle kraftproduksjon i Hellelandsvassdraget. Revidert konses-
jonssøknad for Mjelkefossen og Gya kraftverk ligger til behandling, og vi avventer vedtak fra NVE i løpet av 
2022. Dalane Kraft AS har fått rettskraftig konsesjon for bygging av Ørsdalen kraftverk og MTA plan er godkjent. 
Byggingen startet april 2022. 

For Dalane Kraft AS sitt prisområde (NO2) ble gjennomsnittsprisen for 2021, 75,6 øre/kWh mot 9,81, øre/
kWh i 2020. Dette utgjør en økning i kraftpris på hele 674 %. Dalane Kraft AS leverte i 2021 et driftsresultat før 
avskrivinger på 63,7 mill. kr. Dette er en økning 59 på mill. kr i forhold til 2020. Selskapet leverte et resultat før 
skatt på 47,9 mill. kr, som er en økning på 53,3 mill. kr fra 2020.

9
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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  
forbruk blir av mange betegnet som et lavinteresse-
produkt, 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 strategi  
er å være en troverdig, transparent og rimelig  
leverandør på lang sikt. 

Dalane Energisalg AS selger strøm til private kunder 
og bedriftskunder både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

2021 ble et år med lite nedbør og høye priser hele 
året. Der 2020 ble det rimeligste året noensinne, 
satte 2021 nye prisrekorder, både i snitt for år, måned, 
døgn og timespris.

Januar startet med en prisoppgang fra nær 0 nivå i 
slutten av 2020 til nesten 1 kr/kWh på den dyreste 
dagen i januar 2021. Året sluttet som kjent på rekord-
nivåer og den dyreste dagen i desember ble 5 kr/kWh 
i snittpris pr/kWh og timespriser nær 8 kr. 

Gjennom et utfordrende år, har Dalane Energisalg 
AS allikevel klart å oppnå vekst i levert kraft og antall 
kunder. Selskapet har en volumvekst i overkant av 40 
%, hovedsakelig drevet av bedriftsmarkedet.

Samtlige kunderådgivere er videreutdannet innen 
energidesign, og jobber med kundene for å redusere 
forbruket deres. Dette har gitt selskapet nye kunder 
nasjonalt og veksten ligger i all hovedsak utenfor  
Dalane regionen. Selskapet fortsetter satsingen og 
har klare ambisjoner om å nå vår målsetning om mer 
enn dobling av levert volum i løpet av 2025.

Dalane Energisalg AS fortsatte sitt solide bidrag til  
lokalsamfunnet og idretten i 2021 i form av økt  
sysselsetting, sponsoravtaler og bidrag til frivillige  
organisasjoner.

Resultat for 2021 er betydelig ned fra foregående år, 
med et negativt resultat på 7 mill. kr etter skatt. 

Dalane Energisalg har et kontinuerlig fokus på kost-
nader og leverer under budsjett for hele 2021.

Deler av produktporteføljen er sikret og resultatet av 
sikringene ble 3,02 mill. kr i selskapets favør.
Resultatet blir hovedsakelig påvirket av varslingsfrister  
for endring av produktpris, slik at i et stigende 
marked som i 2021, vil salgspriser ligge bak markedet.  
Deler av dette hentes inn igjen i et fallende marked 
de første månedene i 2022 der salgspriser også ligger 
bak markedet på vei ned.

Til sammenligning hadde Dalane Energisalg AS et  
fallende marked i hele 2020 som førte til at marginer 
tapt i deler av 2019 ble hentet inn i 2020.

Energirådgivere i Dalane Energisalg
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FIBER/INTERNETT-TJENESTER
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Altifiber  
AS en betydelig andel av fibermarkedet til privat-
kunder og næringsliv i Dalane-kommunene i  
Rogaland og Agder fylke. Dalane Energi AS er største 
eier med en andel på 37,37 %. Markedsutviklingen for 
2022 forventes å være omtrent som i 2021. Selskapet 
har etablert seg som en av tre betydelige netteiere 
for bredbåndsmarkedet for private husholdninger på 
Sørlandet. De siste årene har Altifiber AS også satset 
i bedriftsmarkedet, og etableringen av Altidata AS 
som datterselskap er et ledd i denne satsingen. Det 
blir sett på muligheter for at datterselskapet Altidata 
AS kan ekspandere sine tjenester til bedriftsmarkedet  
innenfor morselskapets geografiske dekningsområde.

Telenors beslutning om å legge ned kobbernettet fra 
desember 2022 har ført til økt aktivitet og økt etter-
spørsel etter fiber, også i tidligere utbygde områder. 
Basert på dette forventes en betydelig vekst i antall 
kunder på fiber også i 2022, men den organiske veks-
ten i nye fibertilknytninger ventes å avta fra 2023.

Omsetningen på konsernnivå for Altifiber AS endte på 
260,8 mill. kr mot 219,5 mill. kr i 2020. Brutto drifts-
resultat endte på 55,2 mill. kr for 2021, noe som er en 
økning på 48 % i forhold til 2020. For 2021 har Altifiber  
konsernet et overskudd etter skatt på 33,2 millioner 
kroner. I 2020 hadde dette konsernet et overskudd etter 
skatt på 20,4 mill. kr. Konsernets andel av resultatet  
tas inn i regnskapet som tilknyttet selskap, under  
finansinntekter

ENTREPRENØR-TJENESTER
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Skina AS 
en betydelig andel av entreprenørmarkedet knyttet til  
offentlig belysning av veinettet i Dalane og Hå kommune.  
Skina AS har driftsavtaler på kommunale og fylkes-
kommunale veier i regionen. Dalane Energi AS har en 
eierandel på 50 % i selskapet. Den andre 50 % eies av 
Hå Energi AS. Skina AS har hovedkontor på Ualand i 
Lund kommune.

Skina AS ble etablert i 2018 og startet opp virksomhet  
i 2019. Driftsresultatet for 2021 endte på 1,5 mill. kr. 
Dette er en mindre reduksjon på 140 000 kr. i for-
hold til 2020. Selskapet leverte et resultat før skatt på 
1,5 mill. kr. i 2021. Konsernets andel av resultatet tas 
inn i regnskapet som tilknyttet selskap, under finans-
inntekter.
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STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER
Styret vedtok i februar 2020 en revidert strategi for konsernet som bygger på eierkommunenes vedtatte  
eierstrategi fra 2018. Strategien strekker seg fram mot 2025 og bygger videre på arbeidet med Visjon 2020. 
Fokuset er å videreutvikle selskapets kjernekompetanse innen fornybar 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.  

NÆRINGSUTVIKLING
Det forespeiles en betydelig vekst i fornybare næringer 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 videre utvikle 
eksisterende aktivitet og samtidig ta en posisjon på nye muligheter innen fornybar næringsvirksomhet.

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 tilstrekkelig kapasitet er tidkrevende, og 
det er derfor viktig med god og tidlig dialog mellom de ulike interessentene. 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 
industrinettkonsesjoner til næringsområder i regionen. Dalane Energi AS jobber med tilsvarende samarbeid 
med Egersund Næring og Havn KF og i Sokndal kommune.

Egersund Landstrøm AS ble etablert i 2019 med bakgrunn i behovet for grønn omstilling av skipsfarten. Det 
er viktig å kunne tilby muligheten for tilknytning av ren elektrisk energi til skip, noe som vil bidra til mindre 
forurens ing som støy og lokale utslipp av partikler, svovel og klimagasser. Selskapet har mottatt Enova-støtte 
for utbygging av det tekniske anlegget i to tildelingsrunder. Første runde av anlegget ble ferdigstilt i 2019,  
andre utbygging ble ferdigstilt i 2021. Tilknytning av landstrøm for fiskefartøy 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 økning i antallet fartøy som vil etterspørre landstrøm 
de neste 5 årene.

Som en videreutvikling av konseptet for grønn skipsfart har Dalane Energi AS valgt å etablere Dalane  
Hydrogen AS, sammen med Egersund Næring og Havn KF og Hydrogen Solutions AS på Stord. Gjennom det 
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EU støttede FOU prosjektet ROBINSON på Kaupanes 
vil Dalane Energi starte opp produksjon av hydrogen 
i første kvartal 2023.

Skina AS har en målsetting om å etablere seg som en 
betydelig aktør innen elektroentreprenør-tjenester 
i Sør-Rogaland og Agder. Regionen står foran store  
utbygginger av infrastruktur knyttet til samferdsel de 
neste 10 årene og Skina AS ser derfor gode muligheter 
for vekst. Skina AS ble etablert i 2018 og startet opp 
virksomhet i 2019. Selskapet er i en rekrutteringsfase 
og har per 31. desember 2021, fem ansatte. 

Markedet for salg av strøm har vært i endring de siste 
årene. Vi opplever at konkurransen stadig blir skarpere 
på privatmarkedet. 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. 

FORSKNING OG UTVIKLING (FOU)
Industriområdet på Kaupanes, som utvikles av  
Eigersund Næring og Havn KF, har gitt Enida AS ut-
fordringer ved at det kan komme en kraftig økning i 
behovet for effekt innen få år. 
Med bakgrunn i at dette er en ganske typisk problem-
stilling for de fleste nettselskaper har Dalane Energi 
AS valgt å engasjere seg som deltaker og partner i  
ROBINSON prosjektet som bruker Kaupanes industri-
område som konsept. Prosjektet er finansiert gjennom  
Horizon 2020 med EU-midler og er et samarbeid  
mellom 18 ulike partnere av internasjonale forsknings-
miljø 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 bud-
sjettet er på 645 575 EUR. Prosjektet har en varighet 
på 4 år med avslutning i sep. 2024.

Dalane Energi AS er partner i et Enovastøttet prosjekt 
for utredning av hydrogenhub for maritim transport. 
Dette prosjektet fikk tilsagn i 2021 og vil ferdigstilles 
før sommeren 2022. Prosjektet er et resultat av vårt  
engasjement i ROBINSON prosjektet, der Dalane Energi  
AS skal levere grønt hydrogen til anlegget. Enova 

Arild Stapnes Johnsen, prosjektleder for ROBINSON hos Dalane Energi.
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prosjektet har som intensjon å utrede løsninger for 
bunkring av hydrogen til skipsfarten.

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 linje-
befaring, i tillegg til å redusere tidsbruk for linje-
befaring 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. Enida hadde i 2021 en kostnad på 63 
489,- kr med prosjektet.

Dalane Energi AS bidrar også inn i Dalane Modellen, et 
lederutviklingsprogram i samarbeid med Høyskolen  
i Kristiania. Dalane Energi AS er representert med et 
medlem i styret. 

HELSE OG SIKKERHETSARBEID
Dalane Energi AS har jobbet systematisk med 
holdnings skapende 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. Konsernet har i 2021 gjennomført 
kampanjen «Våg å bry deg». En kampanje med mål-
setting om å skape bedre dialog og samspill på tvers 
av organisasjonen.

Det er i 2021 registrert en alvorlig skade som førte 
til fravær blant egne ansatte. Det er ikke registrert 
fraværsskader hos våre underleverandører i forbind-
else med egne prosjekter. Konsernet hadde fram til 
denne fraværsskaden oppstod i oktober 2021, en 
sammenhengende rekke på seks år og sju måneder 
uten fraværsskader blant egne ansatte. 

Bedriften har i 2021 gjennomført HMS-opplæring  
etter selskapets opplæringsplan.
Dalane Energi AS har vært en IA-bedrift (avtale om 
inkluderende arbeidsliv) i flere år og fortsetter å 
prakti sere de samme tiltak og virkemidler som lig-
ger til grunn i den nye avtalen gjeldende fra 1. januar 
2019 til 31. desember 2022. Selskapet har også en 
samarbeids avtale med bedriftshelsetjenesten SAMKO   
og alle ansatte er dekket av denne avtalen. SAMKO er 
fast medlem i bedriftens Arbeidsmiljøutvalg (AMU).
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Dalane Energi AS har en målsetting om et samlet 
sykefravær for konsernet på under 3 prosent. 
Sykefraværet for 2021 var i morselskapet på 0,29 %. 
Sykefraværet samlet for konsernet var på 3,64 %, der 
egenmeldt fravær utgjorde 0,60 %. Til sammenlign-
ing var sykefraværet for 2020 i konsernet på 4,29 %. 
Konsernet jobber målrettet med å opprettholde et 
lavt sykefravær der kartlegging og tilrettelegging for 
den enkelte ansatte har høy prioritet.

ORGANISASJON OG ANSATTE
De ansatte er Dalane Energi AS sin viktigste ressurs. 
Fornybarnæringen er i et viktig skifte, og selskapet  
legger stor vekt på at våre ansatte skal tilegne seg 
nødvendig kompetanse for å kunne følge den  
teknologiske og markedsmessige utviklingen i bransjen.  
Konsernet tilbyr støtte til etterutdanning av egne fast 
ansatte. I 2021 gjennomførte tre ansatte etterutdan-
ning på teknisk fagskole, bachelor- og master-nivå. 
Det føres ellers en bevisst ansettelsespolitikk i forhold 
til å ansette riktig kompetanse tilpasset bedriftens 
framtidige behov. 

Morselskapet Dalane Energi AS hadde sju fast ansatte  
per 31. desember 2021. Dette er en økning på to  
stillinger i forhold til 2020. 
Konsernet hadde pr. 31.12.2021, 57 fast ansatte, 
samtlige i heltidsstillinger. Konsernet har totalt fem 
lærlinger på kontrakt. Dette utgjorde 62 årsverk  
inkludert lærlinger.

Av de totalt 57 fast ansatte var det 12 kvinner, som  
utgjør 12 årsverk. Gjennomsnittslønn var 636 000 
kroner. For konsernet var andelen mannlig ansatte 
45, med totalt 45 årsverk. Gjennomsnittslønnen var 
697 000 kroner. Gjennomsnittslønnen gjenspeiler at 
det er en høyere andel menn i ledende posisjoner i  
konsernet. Kvinneandelen i konsernet er på 21,1 
%. Bransjen er generelt preget av lav kvinneandel.  
Bransje organisasjonen Energi Norge har derfor  
etablert eget nettverk for kvinner i kraftbransjen som 
et mottiltak til dette. Konsernet har de siste årene 
hatt en gradvis økning i kvinneandelen.

I løpet av året 2021 ble det ansatt 8 nye medarbeidere,  
mens 6 medarbeidere sluttet. Dette gir en turnover 
på 10,9 %. Netto bemanningsendring fra forrige  
årsskifte gir en økning på to stillinger. 

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 tre 
menn og to kvinner. Styremedlemmene som er valgt 
av de ansatte har i 2021 vært to menn. Det er planlagt 
nyvalg på ansatterepresentanter til styret i 2022. Det 
vil i valget stilles krav om kjønnsrepresentasjon også 
for de ansattes representanter.

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 fysiske  
forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan 
benyttes av flest mulig. Selskapet har samarbeids-
avtale med den lokale attføringsbedriften.

Det er tegnet styreansvarsforsikring på konsernnivå 
for styrets medlemmer og daglig leder som dekker 
mulig ansvar overfor foretaket og tredjepersoner 
med en forsikringssum på 5 mill. kr.

Det er tegnet konserndekning for kriminalitet som dek-
ker egne ansatte med en forsikringssum på 2 mill. kr.

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 sertifiseringen  
er å skape gode holdninger til FN’s bærekraftsmål 
blant våre egne ansatte, kunder og leverandører.  
Sertifiseringen dekker følgende fokusområder; 
arbeids miljø, innkjøpsrutiner, energiforbruk, trans-
port og avfallshåndtering. Det legges opp til en 
fornyelse av Miljøfyrtårnsertifiseringen i 2022.
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Konsernet har gjennom Miljøfyrtårn sertifiseringen målsettinger om reduksjon i klimafotavtrykket. 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 årlig opp utviklingen i klimafotavtrykket gjennom den årlige klima og 
miljørapporten i Miljøfyrtårnsertifiseringen. Klimafotavtrykket er redusert med 29 % i morselskapet for 2021 
sammenlignet med 2020.

Bilparken i konsernet utgjør en vesentlig del av konsernets CO2 foravtrykk. Selskapet tar i bruk elektriske 
kjøretøy der dette er mulig, men vil fortsatt ha kjøretøy basert på fossile brennstoff med bakgrunn i beredskaps-
vurderinger. Morselskapet Dalane Energi AS og datterselskapet Dalane Energisalg AS har 100 % elbilandel i sin 
bilpark. 

Produksjon av elektrisk kraft i Norge er vesentlig basert på fornybare energikilder som ikke forurenser 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 72 % kildesortert avfall i 2021.

Klimafotavtrykk for morselskapet i 2021

CO2-utslipp og klimaregnskap

Fordeling av ditt CO2-utslipp

Avfall og ombruk
Avfall og ombruk
Energi
Transport

1.13
0.15
24.2

40.59
0.06
0.04
11.2

22.62

Avfall og ombruk
Avfall og ombruk
Transport
Transport

Ditt CO2-utslipp i tonn for 2021

2,76
-29% endring fra 2020

16
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FINANSIELL RISIKO

MARKEDSRISIKO
Konsernet er i den nye bankavtalen finansiert gjennom 2-års lån. Strukturen er gjeldende fra 2022. Konsernet 
er av markedet vurdert å ha en solid og attraktiv virksomhet for finansielle investorer. Dette har bakgrunn i 
konsernets eierstruktur med solide kommunale eiere, samt eierskap i viktig samfunnskritisk infrastruktur som 
nett og kraftproduksjon. Konsernet har i 2021 gjennomført en reforhandling av lån og kreditter og vil gjen-
nomføre et bankbytte i 2022. Det ble i den forbindelse foretatt en kredittrating av konsernet i samarbeid med 
BankAdvisor AS. Konsernet oppnådde en kredittrating på AA, med 984 av 1000 mulige poeng og absolutt beste 
kredittverdighet. Det vil i forbindelse med bankbytte gjennomføres en endring av finansieringsfilosofi der bruk 
av kassakreditt til ordinær drift reduseres.

Langsiktig gjeld er per 31.12.2021, 386 mill. kr. Konsernets samlede gjeldsforpliktelse til kredittinstitusjoner er 
520 mill. kr. per 31.12.21. Forholdet mellom rentebærende gjeld og EBITDA er i 2021 på 5,93 mot 9,7 i 2020.   
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 valutavekslingskurser, kraftpris og priser på el-sertifikater. Av disse er kraftprisrisikoen på egen-
produsert 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 sluttkunde-
markedet er det svært mange og relativt små kunder.
Relatert 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 sikringsstrategi. En faktor som påvirker likviditeten i  
betydelig grad, er kjøp og salg av kraft i sluttbrukermarkedet hvor det omsettes store beløp hver måned avhengig 
 av forbruket. De store svingningene i kraftpris som vi opplevde i slutten av 2021 krever også betydelig likviditet 
for å dekke våre sikringsposisjoner. Konsernet vil i 2022 vurdere sikringsstrategien på ny.
Selskapet har ved utgangen av 2021 en tilfredsstillende likviditet, og det er ikke besluttet tiltak som endrer 
likviditetsrisiko. 
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UTBYTTE OG RESULTATDISPONERING

DRIFTSRESULTAT
For konsernet ble driftsresultatet 56,2 mill. kr i 2021 mot 17,5 mill. kr i 2020.

Konsernet har hatt en økning i omsetningen med 270 mill. kr. fra 2020.  Økningen skyldes i hovedsak de økte 
kraftprisene som gir høyere omsetning og høyere produksjonsinntekter. Kostnader i forbindelse med pris-
sikring av kraft kom på 26 mill. kr Nettselskapet hadde en økning på 10 % i inntekter i 2021 sammenlignet med 
2020.
Økning i driftskostnader er hovedsakelig knyttet til høyere varekostnader ved innkjøp og overføring av kraft. 
Lønns- og personalkostnader har hatt en økning i tråd med budsjett. Andre driftskostnader har hatt en økning 
i forhold til 2020, økningen er hovedsakelig knyttet til økte kostnader på IT systemer. 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter samsvarer godt med årets avskrivning. 

Tilknyttet selskap 

Altifiber AS

Dalane Vind AS

Vikeså Kraftverk AS

Stølskraft AS

Skina AS

Egersund Landstrøm AS

Økonomisk bidrag 

12,3 mill. kr

5,3 mill. kr

3,9 mill. kr

1,4 mill. kr

0,6 mill. kr

-0,3 mill. kr

FINANSRESULTAT
Finansresultatet for 2021 er 19,4 mill. kr høyere enn i 2020. Dette skyldes hovedsakelig høyere resultatandel i 
tilknytta selskap enn i 2020. Inntekter fra tilknyttede selskaper utgjør i 2021, 23,1 mill. kr.

Rentekostnad for konsernet var 9,0 mill. kr, mot 9,1 mill. kr i 2020.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter viser at det i 2021 er investert for 25,8 mill. kr. i egne prosjekter. Dette 
er i all vesentlighet knyttet til Dvergfossen Kraftverk AS. 
Konsernet har investert for 46,2 mill. kr i varige driftsmidler. Dette er i hovedsak investeringer i Enida AS, med 
38,4 mill. kr, Dalane Kraft AS med 6,7 mill. kr, Dalane Energi AS med 0,4 mill. kr, og Dalane Energisalg AS med 
0,7 mill. kr.

ÅRSRESULTAT
Konsernets årsresultat for 2021 ble 49,5 mill. kr. mot 8,4 mill. kr. i 2020.

Konsernets totale egenkapital per 31.12.2021 er på 306,3 mill. kr. mot 276,9 mill. kr. året før. Dette gir en 
prosentvis reduksjon i egenkapitalandelen fra 31,1 % i 2020 til 28,4 % per 31.12.2021. Dette er sett i forhold 
til totalkapitalen i konsernet

18
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Avsatt til/fra annen egenkapital

Utbytte til aksjeeierne

Disponert i alt

-30 720

20 000 000

19 969 280

Dalane Energi AS

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. 31.12.2021.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Regnskapene for 2021 viser et årsresultat på kr. 19 969 280 for Dalane Energi AS og kr. 49 450 525 for  
konsernet.

Styret foreslår følgende disponering

Egersund, 25.3.2022

IVAR RUSDAL
Styreleder

TONE VAULE
Nestleder

CATHRINE GODAL BRUNVOLL
Styremedlem

TROND ARNE PEDERSEN
Styremedlem

EGIL TUNHEIM
Styremedlem

IDAR SØNSTABØ
Adm. direktør

HELGE HAMRE
Styremedlem

ODD Å. OUSDAL
Styremedlem
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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-

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!
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giløsninger. Vi vil være en aktiv samarbeidspartner for 
alle våre kunder, og skal åpne et nytt grensesnitt mot 
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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LÆRLINGENE 

Dalane Energi driver med talentutvikling. Det er slik 
vi ser på våre yngste medarbeidere. Lærlingene er 
fremtiden! 

Vi har nå fem 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.

 Sindre Skåra Helgesen er lærling i Dalane Kraft AS

Dalane Energi er et aktivt medlem av Opplæringen 
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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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:
• Heroes of Haua
• Husabø Ungdomskole
• Helleland skolekorps
• Egersund speidergruppe
• Team Lea Camilla Østrem
• Thomas Fardal
• Egersund klatre og tindeklubb
• Egersund undervannsklubb
• Holloway out fishing
• Heskestad og Ualand Bygdeutvikling
• Egersund svømmeklubb
• Røde kors

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

UTDELTE 

SPONSORMIDLER 
I 2021
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HVA SKJEDDE I 2021

NY DAGLIG LEDER - DALANE ENEGISALG
Stig Bertelsen Fardal ble i februar ansatt i Dalane  
Energisalg som salgsleder. Den 1. juli ble han daglig 
leder og har som mål å fortsette veksten innen 
bedrifts markedet i Norge.

Stig tar med seg spennende og variert erfaring fra 
både finansbransjen og bilbransjen inn i den nye  
jobben som daglig leder i Dalane Energisalg. Han 
har varierte salgsstillinger på CV-en og vet derfor 
hvor viktig det er å opptre åpen og ærlig i møte med  
kundene. Dette er særlig viktig i en bransje med  
frynsete rykte.

De ansatte i Dalane Energisalg vil beskrive Stig som 
en fremoverlent og gøyal sjef. Han er ikke redd for å 
satse og prøve nye ting. Han er innovativ og gir sine 
ansatte «nesten» frie tøyler som igjen har vist seg å 
være veldig lønnsomt.

WOPAS KRAFTSTOLPER
Enida har byttet ut eksisterende kraftstolper med  
kreosot med markedets mest miljøvenlige kraftstolper.  

Kreosot gir over tid et brunt belegg på kraftstolpene 
som er helsefarlig. Kreosot har blitt brukt i alle år og 
er motstandsdyktig mot råte og sopp. Dalane Energi  
har nå funnet en leverandør som leverer et produkt 
tilsvarende kreosot, men som er mye mer miljøvennlig. 
 Kjernen er en trestolpe som har et lag med polyetylen 
(PE). Plasten er smeltet på utsiden og er hermetisk 
lukket. PE-plast er det samme som blir anvendt i 
drikke vannsrør.

Plasten er ikke giftig. Holdbarheten er også mye lengre  
enn kreosot, som vanligvis er på 40–50 år. De nye 
stolpene har levetid på ca. 80 år. 

15 miljøvennlige kraftstolper har blitt satt opp på Hetlandsheia.
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HVA SKJER I 2022

NETTLEIEN REDUSERES IGJEN!
Enida reduserer nettleien for tredje året på rad!

1. mars 2022 kunne Enida glede kundene med 
prisreduksjon på nettleien for hele Dalane – både for 
husholdninger, næringslivet og frivillige organisasjoner. 

– Vår ambisjon er at vi alltid skal være konkurranse-
dyktige på pris. Det er takket være våre dyktige  
ansatte og strategisk jobbing over lenger tid, sier 
daglig leder i Enida, Ørjan Vold.

NY APP
Dalane Energisalg skal lansere en ny app i løpet av 2022! 
I den nye appen fra Dalane Energi, kan du redusere 
strømkostnadene med å bruke strøm når etter-
spørselen er lavest. Appen hjelper deg å bruke strøm 
på en smart måte, hvor det meste kan bli automatisert.
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Sammen med samarbeidspartnere har Dalane Energi 
jobbet en lang stund med videreutvikling av software-
plattformen etter at de byttet system i vår. Det ble lagt 
i skyen for fremtidsrettet integrering og muligheten 
for å bygge på moduler til glede for kundene.

Med appen får du lett oversikt over når strømmen er 
dyrest. Appen er integrert med de fleste bilmerker og 
ladebokser slik du til enhver tid har full kontroll. Da 
kan du sette på en automatisert handling slik at appen 
lader bilen når strømprisen er lavere.

Med sanntidsmåling har du mulighet for tilkobling av 
pulsmåler i AMS-måleren. Dette gir deg oversikt av 
strømforbruket i sanntid.
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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 0,60 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. 

VERDT Å VITE

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 42,8 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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Øygreifoss
Grødemfoss
Honnefoss
Haukland
Lindland
Løgjen
Stølskraft
Vikeså
Drivdal
SUM

PRODUSRT GWH PER KRAFTSTASJON
58,2

22
13,5

19
39,4

1,6
6,7

15,3
 6,2

181,9

Øygreifoss

Grødemfoss

HonnefossHaukland

Lindland

Stølskraft

Vikeså
Drivdal

Løgjen

HOVEDTALL 2021

15 252
Kunder 
Enida

Kunder 
Dalane Energisalg

Omsetning
mill kr. 

12 147 484

56 49,5 20
Driftresultat

mill kr.
Årsresultat

mill kr.
Utbytte
mill kr.

62
Årsverk

pr. 31.12.2021
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EIERE
Dalane Energis øverste myndighet er Generalforsamlingen. 
Selskapet ledes av et styre som har 7 medlemmer. Den 
daglige driften står under ledelse av administrerende 
direktør. Dalane Energi har sitt kontor i Egersund.

TALL I MILLIONER KRONER                    2021 2020 2019 2018

Totale inntekter        484  213 334 329
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)     87    46 73 77
Driftsresultat          56    18 44 43
Resultat før skattekostnad         69    11 38 48
Resultat etter skattekostnad        50      8 27 36

Eigersund 
61,43%

Lund
13,22%

Bjerkreim
11,62%

Sokndal
13,62%

UTBETALINGER
De fire eierkommunene har i snitt hatt et totalt utbytte på 
13 millioner i året i perioden 2011 - 2021 (siste 10 årene). 
Utdeling fordeles etter kommunenes eierandel. 

 UTBETALT EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSKRAFT

Eiendomsskatt

Dalane Kraft

Enida

Stølskraft

Vikeså Kraftverk

Sum

Konsesjonskraft

Dalane Kraft

Sum

Eigersund

1 308 626

2 655 998

3 964 624

Eigersund

4 403 731

4 403 731

Bjerkreim

1 125 880

117 579

117 922

1 361 381

Bjerkreim

153 739

153 739

Lund

346 024

598 320

944 344

Lund

1 695 865

1 695 865

Sokndal

344 470

545 440

889 910

Sokndal

1 674 726

1 674 726

Sum

1 999 120

4 925 638

117 579

117 922

7 160 259

Sum

7 928 061

7 928 061
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RESULTATREGNSKAP

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

MORSELSKAP KONSERN

2021

0

26 242 790

26 242 790

0

12 387 528

1 469 636

12 291 642

26 148 806

93 984

21 650 391

0

5 012 000

225 217

0

-5 734 394

-1 278 307

19 874 907

19 968 891

-389

19 969 280

-30 720

20 000 000

19 969 280

2021

471 526 826

12 316 340

483 843 166

298 388 781

49 085 076

31 480 709

48 672 214

427 626 780

56 216 386

0

23 458 911

107 296

2 601 673

-334 692

-8 986 313

-4 141 027

12 705 848

68 922 234

19 471 709

49 450 525

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

NOTE

2

15,16

2

5

4

5

8

2

8

3

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
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BALANSE

31.12.2020

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

4 764 145

323 700 000

589 777 413

595 574 063

0

8 281 352

109 900

70 901 378

79 292 630

311 463

79 604 093

675 178 156

MORSELSKAP KONSERN

31.12.2021

0

0

0

0

1 062 414

0

3 658 323

 0

4 720 737

0

228 457 125

30 043 343

6 012 800

0

4 764 145

308 100 000

577 377 413

582 098 150

0

13 829 790

239 613

108 614 077

122 683 480

19 599 724

142 283 204

724 381 354

31.12.2021

7 112 378

-76 842

7 035 536

209 833 058

 2 234 645

371 465 181 

9 502 153

24 289 105

617 324 142

11 314 659

0

93 744 982

6 012 800

134 337 579

5 492 453

0

250 902 473

875 262 151

5 517 878

91 554 003

63 551 758

0

155 105 761

40 180 017

200 803 656

1 076 065 805

31.12.2020

4 262 378

-307 364

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

108 517 353

5 492 453

0

200 224 177

807 003 024

4 791 132

42 667 057

27 545 905

0

70 212 962

7 933 331

82 937 425

889 940 447

NOTE

4

7, 14

8, 9

8, 9

8

11, 14

7, 14

7

7

7

6

EIENDELER

Anleggsmidler. Immaterielle eiendeler

Vassdragsrettigheter

Negativ goodwill

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

Egne prosjekter under utførelse

Andre langsiktige fordringer

Konsernfordringer

Sum finansille anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Konsernfordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER
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BALANSE
MORSELSKAP KONSERN

31.12.2021

50 000 000

125 887 857

0

175 887 857

0

0

175 887 857

0

75 644

75 644

316 000 000

316 000 000

133 456 446

3 191 542

0

2 226 761

20 000 000

19 254 395

0

54 288 710

232 417 854

548 493 498

724 381 354

31.12.2021

50 000 000

125 887 857

0

175 887 857

130 452 934

130 452 934

306 340 791

1 534 768

8 244 410

9 779 178

386 472 854

386 472 854

133 456 446

31 236 987

17 282 108

33 752 964

20 000 000

0

10 760 190

 126 984 287

373 472 982

769 725 014

1 076 065 805

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

376 675 263

376 675 263

73 363 625

23 417 292

3 428 533

27 499 578

16 000 000

0

9 705 696

73 812 071

227 226 795

613 050 181

889 940 447

NOTE

13

12

11

3

10, 14

10

7

3

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

31.12.2020

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

54 812 634

167 183 547

499 259 580

675 178 156
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