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Næringsutvikling 
 
Sammendrag: 
Denne sak tar opp viktige moment i foretakets eierstrategi – næringsutvikling for nytt og 
eksisterende næringsliv. Med «enkle» grep kan en sikre en større etablering av ett nytt 
næringsselskap samtidig som nettleien (strøm) for næringskunder går ned. Det en ser på i denne sak 
er: 

1. En av de største næringsutviklerne i Rogaland (Lyse energi) kan via denne sak etablere seg i 
regionen med nye arbeidsplasser. Erfaringsmessig har Lyse energi vært en «driver» for 
næringsutvikling i Rogaland. 

2. Å få Lyse energi til å etablere ett servicesenter i Egersund. 
3. Sikre lavere nettleie ved å selge nettdelen til Dalane energi til Lyse energi. 
4. Sikre kapital for Dalane Breiband. 
5. Opprettholde eksisterende arbeidsplasser samtidig som en skaper nye arbeidsplasser. 

 
Det påpekes at dette er en strategisk sak som kan gi betydelig positiv effekt for næringsutvikling – og 
basert på dette forhold må eierkommunene si noe om hvordan en skal nytte sine eierposisjoner til 
fremtidig næringsutvikling. I etterkant må det skje avklaringer mellom selskapene som omtales i 
denne sak. 
 
En påpeker at dette ikke er en sak som går på salg av Dalane energi. Dalane energi vil bestå som 
produksjonsselskap. I tillegg til dette ligger det inne føringer som styrke selskapet mht. mulig 
overføring av et «småkraftverk» fra Lyse energi til Dalane energi. 
 
Med denne sak så løfter foretaket frem en sak – som kan gi historiske muligheter - knyttet opp mot 
næringsutvikling.  Det denne sak tar opp er spørsmålet om kommunestyrene vil si ja/nei til etablering 
av en av regionens største næringsutviklere? 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Eigersund Næring og Havn KF oversender forslag til næringsutvikling til Bjerkreim, Eigersund, 
Lund og Sokndal kommune om følgende strategi for næringsutvikling i regionen: 

1. Kommunestyret er positive til utvidelse av Lyse energi sin virksomhet i Dalane.  
2. Kommunestyret ønsker at Lyse energi skal spille en aktiv rolle i næringsutviklingen i regionen. 
3. Kommunestyret er positiv til at det utarbeides et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse 

energi overtar nettdelen til Dalane Energi - til takst.  
4. Kommunestyret er positiv til at det forhandles et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse 

energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Det forutsettes at: 



 

a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. 
b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane.  
c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lyse-systemet. 
d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband – med tanke på ekspansjon og 

vekst. 
5. Kommunestyret forutsetter at Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Det 

forutsettes at Lyse energi legger inn ressurser for å bygge ut kundesenteret. 
6. Kommunestyret er positive til at Lyse energi og Dalane energi ser på mulighetene for at 

Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse energi på forretningsmessige vilkår. 
7. Det forutsettes at antall ansatte i nettdelen / den del som overføres skal minst være på 

dagens nivå – med lokal tilknytning og tilstedeværelse. 
8. Det forutsettes at nettleien i Lyse energi vil være lavere enn dagens nettleie i Dalane Energi. 
9. Styret i Dalane energi får fullmakt fra eierne til å utarbeide en avtale på ovennevnte forhold. 

Utarbeidet avtale fremmes for de respektive kommunestyrene før denne fremlegges for 
representantskapet i Dalane energi. En viser til at ordføreren i eier kommunen er oppnevnt 
til en referanse gruppe av representantskapet, knyttet opp mot nødvendig omlegging av 
driften ved Dalane energi. 

10. De nødvendige prosesser igangsettes innen august 2015, slik at ovennevnte forhold kan 
realiseres i løpet av 2016. 

11. Disponering av eventuelle salgsgevinster skal avklares med eierkommunene av Dalane energi 
i form av egen sak. 

 
 
20.04.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
LIV FREDRIKSEN – brukerrepr. foreslo: 

«Saken sendes tilbake til daglig leder for redigering.» 
 
Trukket før votering. 
 
 
SIRI SKAAR STORNES – brukerrepr. foreslo slikt fellesforslag: 

«Styret i Eigersund Næring og Havn KF ønsker at Lyse energi skal spille en aktiv rolle i 
næringsutviklingen i regionen. Foretaket ønsker å bidra til at saken fremmes for eierkommunene 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal og foreslår følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret er positive til utvidelse av Lyse energi sin virksomhet i Dalane. 
2.  Kommunestyret er positiv til at det utarbeides et konkretisert forslag til avtale hvor 

Lyseenergi overtar nettdelen til Dalane Energi - til takst. 
3. Kommunestyret er positiv til at det forhandles et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse 

energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Det forutsettes at: 
a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. 
b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane. 
c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lyse-systemet. 
d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband – med tanke på ekspansjon og vekst. 

4. Kommunestyret forutsetter at Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Det 
forutsettes at Lyse energi legger inn ressurser for å bygge ut kundesenteret. 

5. Kommunestyret er positive til at Lyse energi og Dalane energi ser på mulighetene for at 
Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse energi på forretningsmessige vilkår. 

6. Det forutsettes at antall ansatte i nettdelen / den del som overføres skal minst være på 
dagens nivå – med lokal tilknytning og tilstedeværelse. 

7. Det forutsettes at nettleien i Lyse energi vil være lavere enn dagens nettleie i Dalane Energi. 
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8. Styret i Dalane energi får fullmakt fra eierne til å utarbeide en avtale på ovennevnte forhold. 
Utarbeidet avtale fremmes for de respektive kommunestyrene før denne fremlegges for 
representantskapet i Dalane energi. En viser til at ordføreren i eier kommunen er oppnevnt 
til en referanse gruppe av representantskapet, knyttet opp mot nødvendig omlegging av 
driften ved Dalane energi. 

9. De nødvendige prosesser igangsettes innen august 2015, slik at ovennevnte forhold kan 
realiseres i løpet av 2016. 

10. Disponering av eventuelle salgsgevinster skal avklares med eierkommunene av Dalane energi 
i form av egen sak. 

11. Hvis eierne ønsker at ENH skal bidra med ressurser stiller en seg positiv til dette.» 
 
Votering: 
Skaar Stornes fellesforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
ENH- 023/15 Vedtak: 

Styret i Eigersund Næring og Havn KF ønsker at Lyse energi skal spille en aktiv rolle i 
næringsutviklingen i regionen. Foretaket ønsker å bidra til at saken fremmes for eierkommunene 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal og foreslår følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret er positive til utvidelse av Lyse energi sin virksomhet i Dalane. 
2.  Kommunestyret er positiv til at det utarbeides et konkretisert forslag til avtale hvor 

Lyseenergi overtar nettdelen til Dalane Energi ‐ til takst. 
3. Kommunestyret er positiv til at det forhandles et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse 

energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Det forutsettes at: 
a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. 
b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane. 
c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lyse‐systemet. 
d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband – med tanke på ekspansjon og vekst. 

4. Kommunestyret forutsetter at Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Det 
forutsettes at Lyse energi legger inn ressurser for å bygge ut kundesenteret. 

5. Kommunestyret er positive til at Lyse energi og Dalane energi ser på mulighetene for at 
Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse energi på forretningsmessige vilkår. 

6. Det forutsettes at antall ansatte i nettdelen / den del som overføres skal minst være på 
dagens nivå – med lokal tilknytning og tilstedeværelse. 

7. Det forutsettes at nettleien i Lyse energi vil være lavere enn dagens nettleie i Dalane Energi. 
8. Styret i Dalane energi får fullmakt fra eierne til å utarbeide en avtale på ovennevnte forhold. 

Utarbeidet avtale fremmes for de respektive kommunestyrene før denne fremlegges for 
representantskapet i Dalane energi. En viser til at ordføreren i eier kommunen er oppnevnt til 
en referanse gruppe av representantskapet, knyttet opp mot nødvendig omlegging av driften 
ved Dalane energi. 

9. De nødvendige prosesser igangsettes innen august 2015, slik at ovennevnte forhold kan 
realiseres i løpet av 2016. 

10. Disponering av eventuelle salgsgevinster skal avklares med eierkommunene av Dalane energi 
i form av egen sak. 

11. Hvis eierne ønsker at ENH skal bidra med ressurser stiller en seg positiv til dette. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
------------------------------------------------------------------- 
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Saksgang: 
Saken behandles i styret til Eigersund Næring og Havn KF – i tråd med eierstrategien for foretaket. Da 
denne sak omfatter eierkommunene til Dalane energi IKS må saken og vedtak oversendes til eierne 
for behandling. Vedtak må fattes i kommunestyrene – som oversender saker til styret i Dalane energi 
for videre oppfølgning. 
 
En påpeker at dette er en sak som ikke er diskutert i styret i Lyse energi og så langt en kjenner til så 
har forholdet heller ikke vært diskutert i Dalane energi sitt styre. 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Det forhold som fremkommer i denne sak har ikke tidligere vært politisk behandlet. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
En viser til at kommunestyret har rett til å behandle en sak i forkant av at saken fremmes for 
representanskapet i ett IKS. Dette er den fremgangsmåten Lov om interkommunale selskap legger til 
grunn (saksgang). Sakene skal sendes først til kommunestyrene – før disse behandles i 
representantskapet. Videre har kommunestyret full mulighet til å pålegge medlemmene i 
representantskapet å stemme i tråd med kommunestyrets vedtak. 
 
I denne sak kommer en til å komme inn på Dalane Breiband. Dette er selskap har hatt en betydelig 
økning i både omsetning, driftsresultat og antall kunder. Dalane energi eier 38% av dette selskap, 
mens Lyse energi eier 30% av selskapet. Dalane Breiband har to avdelinger – en på Evje og en i Hauge 
i Dalane (hvor hovedkontoret ligger). Dalane Breiband hadde en omsetning på 92 millioner kroner i 
2013 og vil ha en betydelig vekst fremover. Verdien (brutto) kan ligge på 300 millioner kroner. På sikt 
kan verdi/omsetning/overskudd overstige nettdelen til Dalane energi. Pr. i dag har selskapet 11 
ansatte. Iht. offentlig informasjon har selskapet en langsiktig gjeld på 173 millioner kroner pr 2013. 
 
En viser videre til følgende utviklingstrekk – som vil ha konsekvenser for energisektoren: 

1. Lovgivningen vil kreve en endring i selskapsstrukturen i Dalane energi – hvor nettdelen må 
skilles ut i ett eget selskap (hvor det kan være mange løsninger). 

2. Bransjen og inkludert statsministeren i Norge (i Stortingets spørretime) påpeker ett behov for 
å slå sammen nettselskap i Norge. Dvs. at den enkelte enhet bør bli større enn det som er 
tilfelle for mange selskap i dag. 

3. Det er lovgivning knyttet opp mot salg av energiselskap – herunder offentlig eierskap. Dvs. at 
ett kommunalt eid energiselskap kan ikke bli omsatt 100% i ett fritt marked. 

4. Utbyggingen av vindkraft har ikke økt slik en tidligere trodde/ønsket. Dette henger sammen 
med pris – samt fremtidige markedsutsikter. 

5. Nye/renoverte bygg/hus krever mindre energi – i tillegg til at hus blir bygget ut med solceller 
(lysceller) som gir energi til bygg/hus. Dette vil da føre til at det er viktig å sikre magasin til 
lagring av vann – til markedsbehovet er tilstede. 

 
Kommentarer om Lyse energi: 

Lyse er et norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og 
telekommunikasjon. Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet har bygd 
ut landets mest diversifiserte infrastruktur for naturgass, LNG (flytende naturgass) og 
biogass. Lyse er nasjonalt ledende innen fiberbredbånd. 
 
Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-Rogaland som legger til grunn et langsiktig 
industrielt eierskap og en forventning til selskapet som samfunnsbygger med et 
regionalstrategisk perspektiv. 
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Lyse energi  har erfaringsmessig vist seg som en solid partner innen næringsutvikling / 
innovasjon. Smartteknologien og breibandsteknologien er svært kjent. Den er i ferd med å 
utvikles innen velferdsteknologi som vil være et viktig hjelpemiddel innen kommunenes 
helse- og sosialtjeneste. Lyse har også hatt en svært aktiv rolle innen næringsutvikling både 
på Haugalandet og på Jæren. Lyse bidro til betydelig kapasitetsøkning for Hydro Karmøy da 
staten ikke ville investere. Lyse var også sentral i utviklingen av Kviamarka ( som i dag er 
Norges største næringsmiddelcluster) - i samarbeid med Hå kommune ble Jæren Fjernvarme 
etablert. Fjernvarmeanlegget holdt fjernvarme til alle kommunale bygg på Nærbø. 
Fjernvarmeselskapet leverte kjøling til prosessindustrien og meieriet. Kjølevannet fungerte 
som varmesystem for de aktørene som hadde behov for fjernvarme. Energiløsningene er en 
vesentlig grunn til Kviamarkas suksess. 
 
Lyse har også hatt en svært aktiv rolle i biogassanlegget som bygges på Grødaland i Hå 
kommune. Hele prosjektet ble initiert av Lyse i samarbeid med kommunen. 
Byggherreansvaret er overtatt av IVAR.  Lyse kjøper grønn energi av IVAR. Nettet ligger langs 
fylkesvei 44. 
 
Lyse energi har også satset sterk på breiband, gass og Altibox. Dette er prosjekt som har gitt 
en betydelig vediskapning for eierne. Så har Lyse energi også hatt en mindre heldig 
investering innenfor oljevirksomheten, men nok en gang er det viktig å påpeke at når en 
satser så kan det også bli dårligere resultat av det, men det er større fare hvis ett selskap 
kommer i en situasjon hvor en ikke våger å satse. 

 
 
 
Saksbehandlers vurderinger: 
Dette er en sak som ser på næringsutvikling i regionen – i tråd med foretakets selskapsvedtekter. 
Denne sak tar ikke sikte på å besvare alle de spørsmål som kan komme i en slik prosess, men vil 
trekke opp noen strategiske valg som Dalane-kommunene må ta. Basert på det vil det bli igangsatt 
prosesser som kan gi nærmere svar på ulike forhold.  
 
Dalanekommunene har ikke hatt den samme veksten som sammenlignbare kommuner har hatt på 
Jæren. Midt-Rogaland har hatt en betydelig folketilvekst, næringsutvikling og derav sterk 
boligutbygging. Dalane på sin side har hatt en svakere folketallsutvikling, en mer anstrengt 
kommuneøkonomi ( uten voksesmerter) og på mange områder kan en si at innovasjonen i 
næringsutviklingen har vært lavere enn f.eks. i Jærkommunene. Dette er forhold som fremkommer i 
ulike kommuneplaner og for den del også andre saker innenfor næringsutvikling, boligbyggeplaner og 
andre kommunale planer. En viser videre til at det er langt mellom nye store næringsetableringer i 
regionen. Samtidig så må en se på samfunnsutviklingen hvor ny etableringer skjer i vekstområdene 
(storby regionene) – som gir oss en utfordring knyttet mot næringsutvikling. 
  
Det er ingen enkle forklaringsfaktorer på dette – bildet er sammensatt.  I samtaler med 
næringslivsledere blir det pekt på flere faktorer, som kan være: 

• Samfunnsutvikling. 
• Avstand fra Stavanger-regionen, hvor det har skjedd en betydelig utvikling som følge av 

ekspansjon innenfor oljesektoren. 
• Det er knapphet på areal til utbygging.  
• Andre fremhever at det er problematisk å rekruttere ungdom med høy kompetanse.  
• Unge kvinner flytter ut – f.eks i forbindelse med utdanning. 
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•  Andre næringslivsledere gir uttrykk for problemstillinger knyttet til infrastruktur slik som 
kommunikasjon. 

• Strømkostnadene er betydelige, spesielt innen nettleie. 
 
Saksbehandler påpeker at det å skaffe eksisterende virksomheter bedre rammebetingelser er viktig. 
Selv om flere virksomheter har hatt god aktivitet og overskudd de siste år så er det økonomiske 
utfordringer – herunder prispress. Næringsutvikling må derfor omfatte flere forhold – noe denne sak 
ser på. Flere av disse forholdene arbeider ulike aktører med – herunder foretaket. 
 
Når det gjelder nettleien så er dette ett forhold som har vært ett tema tidligere. Alt i desember 1998 
hadde kommunestyrene i både Bjerkreim og Lund kommune nettleien i Dalane energi vs Lyse energi 
oppe som tema. Spissformulert ble forholdet oppsummert slik (sitat): 

• Lyse energi gir både billigere pris til kundene og full avkastning til eierne. 
• Dalane Elverk gir både dyrere pris til kundene og redusert avkastning til eierne. 

 
Siden 1998 har Lyse energi hatt lavere nettleie enn Dalane energi. Basert på geografi – og antall 
kunder – vil dette fortsette fremover.  
 
Utgangspunktet er hvordan vi kan styrke det lokale næringsliv samt næringsutvikling. En påpeker at 
dette er i tråd med foretakets eierstrategi. Den «pakken» som en har arbeidet med inneholder 
følgende forhold: 

1. Lyse energi overtar nettdelen til Dalane Energi - til takst.  
2. Salgsdelen at strøm til enkelt kunder flyttes til Lyse energi (naturlig del). 
3. Lyse energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Hvor 

intensjonen omfatter følgende forhold: 
a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. 
b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane.  
c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lyse-systemet. 
d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband – med tanke på ekspansjon og vekst. 

Dette har Lyse energi ønsket tidligere, men Dalane energi har ikke ønsket dette. Med 
økt kapital vil veksten i Dalane Breiband kunne skje rasker og med en lavere 
gjeldsgrad. 

4. Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Signaler går på at dette kan omfatte 25 – 40 
årsverk, men hvor potensiale kan være høyere. Erfaringsmessig vil ett flertall av disse 
arbeidsplassene bli besatt av kvinner (som næringsmessig er meget positivt). 

5. Lyse energi ser på mulighetene for at Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse 
energi på forretningsmessige vilkår. Dette er spesielt aktuelt knyttet opp mot ett kraftverk i 
Hå kommune. 

6. Ingen blir sagt opp. Tallet på montører i regionens nettdelen vil være minst  være på dagens 
nivå – med lokal tilknytning og tilstedeværelse. Dette henger sammen med lovgivning, 
økonomiske forhold og at Lyse energi trenger montører. Lyse energi har videre påpekt at en 
vil ha disse ansatt i Egersund – av praktiske og økonomiske forhold. 
 

Konsekvenser: 
1. Nettleien vil bli redusert. 

a. For ett vanlig hus i regionen vil nettleien bli redusert med ca- 2.000 kr / år.  
b. Basert på informasjon kan vi generelt si at nettleien for en husholdningskunde er 

rundt 25% dyrere i Dalane energi enn i Lyse energi. For næringskunder vil forskjellen 
være større! 

c.  Det er ingen kunder som kommer til å merke noen endring i hvem som leverer 
nettforbindelsen mht. strøm. 

 6 



 

a. En viser til at foretaket har tatt dette forhold opp med Dalane energi, som ikke har 
ønsket å være med på å beregne de økonomiske konsekvensene for enkelt 
aktører/foretak. 

2. Det vil bli ett økonomisk oppgjør mellom Lyse energi og Dalane energi knyttet opp mot salg 
av nettleien. I dette må en ta hensyn til verdier og gjeld. Dette er en oppgave som ikke er 
gjort – av naturlige årsaker. 

3. Det vil bli ett økonomisk oppgjør mellom Lyse energi og Dalane energi knyttet opp mot salg 
av aksjer i Dalane Breiband. 

4. Ved å gjennomføre ovennevnte transaksjon før intern organisasjonendring (selskapsstruktur) 
i Dalane energi vil selskapet spare økonmiske midler. 

5. Eierne må (i ettertid) ta stilling til hvordan salgsgevinster skal disponeres.  
6. Dalane energi vil spare penger knyttet opp mot at en restrukturering av selskapet ikke vil 

være nødvendig – nettdelen vil bli faset ut til Lyse energi. 
7. Det blir etablert nye arbeidsplasser i Egersund – knyttet opp mot etablering av ett nytt 

kundesenter til Lyse energi. 
8. Mest sannsynlig må det bygges ett større nytt industribygg knyttet opp mot at Lyse energi 

etablerer seg i Egersund – dette da dagen lokaler til Dalane energi ikke er optimale 
driftsmessige. 

9. Eksisterende arbeidsplasser blir beholdt lokalt. Som hovedregel (med muligens ett – to 
unntak) vil alle som blir berørt av flytting av nettdelen beholde både sin stilling og 
arbeidssted 

10. Som følge av nyetablering + at eksisterende bemanning blir må en forvente økt 
næringsutvikling, høyere skatteinngang og positiv utvikling på folketallsutvikling. 

11. Dalane energi blir en ren strømprodusent. 
 
Hvorfor vil Lyse energi gjøre dette: 

1. En påpeker at dette forhold ikke er styrebehandlet – ei heller er det satt av midler på 
budsjettene. Dog så er saken diskutert med administrasjonen i Lyse energi. Det er videre 
viktig å påpeke at ett initiativ til en endring som blir skissert i denne sak MÅ kommer fra 
kommunene! 

2. Lyse energi ser at de vil få stordriftsfordeler med nettdelen og på den måten kan dekke 
inn denne del. 

3. Lyse energi har stor tro på bla. Dalane Breiband – som er ett av de breibandselskap som 
de er inne i. Lyse energi ser at veksten kan skje raskere og hvor selskapet kan ha fokus på 
drift og ikke «bekymringer» knyttet opp mot likviditet og finansiering. Lyse energi har 
satser og satser tungt og mye innenfor breiband-drift og er en ledende aktør i Norge og 
eier bla. eierandeler i flere lokale nettselskap. 

4. Det er sterke føringer på at nettselskap skal slås sammen – og Lyse energi ønsker å vokse 
(noe selskapet også har vist siden etableringen). 

5. Det ligger i selskapets stiftelsesintensjon å være ett selskap for regionen. 
6. Lyse energi har sagt seg villige til å bygge opp ett kundesenter i Egersund. 

 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvensene vil i første omgang komme i forbindelse med redusert nettleie for 
både kommunene, husholdningene og næringslivet. Det må videre foretas en gjennomgang av de 
økonomiske sidene i Dalane energi for å finne hvor mye utbytte eierne kan få knyttet opp mot ett 
salv av aksjer i Dalane Breiband og nettdelen. Hvis det ikke blir ett økonomisk overskudd knyttet opp 
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mot salg av nettdelen i Dalane energi (dvs. at salgsinntekten oversiger gjeld) så er det grunn til å stille 
spørsmål om økonomiske disponeringer. 
 
Fakta om Dalane energi: 

Omsetningen til Dalane energi har vært følgende: 
• 2014 – ikke kjent 
• 2013 – 270 mill kr 
• 2012 – 207 mill kr 
• 2011 – 281 mill kr 
• Som oversikten viser svinger omsetningen betydelig. Dette henger bla. sammen med 

markedsbaserte strømpriser. 
 
Antall ansatte ved Dalane energi: 67 årsverk. 

 
Årsresultat for Dalane energi: 

• 2014 – ikke kjent 
• 2013 – 38,4 mill kr 
• 2012 – 24,3 mill kr 
• 2011 – 47,8 mill kr 

 
Samlet årlig utbytte fra Dalane energi: 

• 2014 – ikke kjent 
• 2013 – 9,1 mill kr 
• 2012 – 2,6 mill kr 
• 2011 – 9,3 mill kr 

 
Fakta om Lyse energi: 

Omsetningen til Lyse energi har vært følgende: 
• 2014 – 6.196 mill kr 
• 2013 – 6.546 mill kr 
• 2012 – 6.053 mill kr 
• 2011 – 5.296 mill kr 

 
Antall ansatte ved Lyse energi:  920 årsverk. 

 
Årsresultat for Lyse energi (etter skatt): 

• 2014 – 2.200 mill kr (inkludert regnskapsmessige føringer + engangsforhold) 
• 2013 – 506 mill kr 
• 2012 – 630 mill kr 
• 2011 – 602 mill kr 
• Har en ambisjon om å nå ett resultat etter skatt på 1 mrd kr/år fra 2020- 

 
Samlet årlig utbytte fra Lyse energi: 

• 2014 – 382 kjent 
• 2013 – 373 mill kr 
• 2012 – 358 mill kr 
• 2011 – 340 mill kr 
• I tillegg utbetaler Lyse energi renter og avdrag på lån til eierne på ca 200 mill kr/år. 
• Har en ambisjon om å gi ett utbytte til eierne på ca 700 mill kr/år fra 2020. 

 

 8 



 

Basert på økonomisk størrelse så er det ikke økonomisk mulig at Dalane energi f.eks. kjøper nettet til 
Lyse energi. Det er dog økonomisk mulig at Lyse energi kjøper nettet til Dalane energi (herunder 
lovmessig mulig). 
 
 
Alternative løsninger:  
Dalane energi drives videre som i dag, men hvor nettdrift og produksjonsdel skilles ut iht. kommende 
krav.  Dagens «høye» nettleie videreføres og det etableres ikke ett servicesenter i Egersund. Dalane 
Breibands eierstruktur videreføres og fortsatt vekst skjer etter vedtatt budsjett/økonmiplan, mest 
sannsynlig vil da ikke selskapet bli tilført mer kapital. 
 
En påpeker at selskapsstrukturen i Dalane energi må endres basert på lovmessige krav som kommer 
til å bli realisert. 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 
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