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BÆREKRAFTRAPPORTERING I AGDER ENERGI
Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Rapporteringen
er delvis dokumentert i årsrapporten, mens resterende informasjon finnes i denne
bærekraftrapporten. Den overordnede informasjonen på konsernnivå finnes i årsrapporten. Mer utdypende informasjon finnes i denne bærekraftrapporten. Når det i
bærekraftrapporten henvises til ”konsernet” refereres det til de selskaper som er
presentert under overskriften ”GRI-rapportering i Agder Energi”.
Den første delen av bærekraftrapporten inneholder informasjon om konsernets arbeid
med bærekraft og samfunnsansvar, og en utdypning om prosessen for rapporteringen.
Dette inkluderer blant annet en beskrivelse av arbeidet med interessenter og hvordan
konsernet og selskapene vurderer vesentlighet av ulike bærekrafttemaer. Denne delen
inneholder også beskrivelser av konsernets leverandørkjeder og hvordan det arbeides
med nyskaping og rammevilkår. Her er også aggregerte data for hele konsernet
presentert.
Den andre delen av bærekraftrapporten er spesifikk for hvert enkelt rapporterende
selskap. Denne delen inkluderer en kort introduksjonstekst for det aktuelle selskapet,
bærekraftdata som alle selskap i konsernet rapporterer på, samt bærekraftdata som
er særlig relevant for det enkelte selskap.
Avslutningsvis er metodikken for innsamlet data presentert sammen med mer teknisk
informasjon om rapporteringsprosessen.

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2019

2

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE
Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall
Bærekraftrapportering i Agder Energi
Innholdsfortegnelse
Nøkkeltall bærekraft - Agder Energi
Hva betyr samfunnsansvar for Agder Energi
Interessenter og Agder Energi
Ansatte
Eiere
Kunder
Organisasjoner
Myndigheter og lokalmiljøet
Agder Energis leverandørkjede
Vesentlighetsvurdering
Anti-korrupsjon
Biodiversitet
Brudd på lover og regler
Helse, miljø og sikkerhet
Klimagassutslipp
Opplæring av ansatte
Personvern
Kraftbransjen/Fornybarnæringen
Tredjeparts helse og sikkerhet
Påvirkning på lokalsamfunnet
Økonomiske resultater - direkte
Økonomiske resultater - indirekte
Agder Energi Vannkraft
Agder Energi Nett
Agder Energi Kraftforvaltning
Agder Energi Varme
Agder Energi
LOS
Entelios
Meventus
Latgales Energetika
UAB Baltic Hydroenergy
GRI-rapportering i Agder Energi
Datakvalitet
Endringer i rapporten fra 2018
Organisatoriske endringer
Oppdatert data fra tidligere års rapportering
GRI-indeks
Obligatoriske punkter
Vesentlige aspekter og indikatorer

2
3
4
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
14
15
17
19
21
22
24
26
28
29
30
31
32
33
34
34
34
35
35
37

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2019

3

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

NØKKELTALL BÆREKRAFT
- AGDER ENERGI

Antikorrupsjon
Alle ansatte har fått informasjon og opplæring om
retningslinjer og prosedyrer knyttet til antikorrupsjon.

Biodiversitet
4 arter følges spesielt nært for å ivareta deres
habitater.

Brudd på lover og regler
Ett overtredelsesgebyr i forhold til reglene for
gjeldende besøksrestriksjoner.

HMS
Alle ansatte er dekket av konsernets HMS-system.

Klimagassutslipp
Direkte utslipp - Scope 1: 1 892 t CO2e
Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv: 228 t CO2e
Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert: 76 t CO2e
Indirekte utslipp - Scope 3: 6 084 t CO2e

7 405 GWh nettoproduksjon

Opplæring

Personvern

Alle ansatte får regelmessig tilbakemeldinger og
vurdering av prestasjon og karriereutvikling.

Ingen klager angående brudd på kunders eller
ansattes personvern.

Tredjeparts helse og sikkerhet

Direkte økonomiske resultater

Ingen hendelser av manglende overholdelse av lover
og retningslinjer angående helse og sikkerhet.

3 296 mill. kr til fordeling

Kraftbransjen/fornybarbransjen
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HVA BETYR SAMFUNNSANSVAR OG
BÆREKRAFT FOR AGDER ENERGI?
Samfunnet og næringslivet henger tett
sammen og påvirker hverandre. Næringslivet er avhengig av et velfungerende og
bærekraftig samfunn for å drive verdiskaping
og samfunnet er avhengig av et sunt og
samfunnsbevisst næringsliv for å fungere.
Samfunnsansvar og bærekraft har ikke
utelukkende moralsk verdi, men også en
verdi gjennom å skape vekst og å være
lønnsomt for både selskapet og selskapets
interessenter.
Oppdraget til Agder Energi; “Vi leverer ren
energi for at samfunnet skal fungere, nå
og for fremtiden”, tydeliggjør konsernets
samspill med samfunnet. Konsernet har
også en lang og god tradisjon som en viktig samfunnsaktør, og setter høye krav til
å forvalte oppdraget på en ansvarlig og
bærekraftig måte. Konsernet anser det som
viktig at virksomheter tar ansvar utover
det å maksimere avkastningen.
Klimaendringer er en global utfordring, og
skal Parisavtalens skjerpede mål nås, må
virksomheter skape positive forandringer
og dempe negative virkninger. Klima-

endringene fører også til engasjement blant
konsernets interessenter, som stiller stadig
større krav til virksomheters samfunnsansvar og kommunikasjon angående samfunnsansvar. Derfor utarbeider konsernet
årlig sin egen bærekraftrapport.
Agder Energi har ønsket et felles rammeverk
for sitt arbeid med miljø og bærekraft. I
2019 ble det med utgangspunkt i FNs 17
bærekraftmål gjennomført et omfattende
kartleggingsarbeid i både morselskap og
datterselskap for å finne hvilke områder det
var naturlig å ha som satsingsområder i det
videre arbeidet. Seks av de 17 bærekraft
målene ble valgt, og danner grunnlag for
mål og handlingsplaner for datterselskap
og virksomhetsområder i Agder Energi.
Agder Energis arbeid med samfunnsansvar
og bærekraft baserer seg på konsernets
verdier, og bærekraft gjennomsyrer strategi, mandat og den daglige driften. FNs
bærekraftmål er basert på globale utfordringer som krever innsats fra virksomheter
i fellesskap. Mange virksomheter står ofte
med de samme problemstillingene om hvor-

dan de kan opptre samfunnsansvarlig, og
bruker store ressurser på å løse dem hver
for seg. På bakgrunn av dette har Agder
Energi tatt en sentral rolle i den norske delen
av FN-nettverket Global Compact. FNs
Global Compact er verdens største nærings
organisasjon for samfunnsansvar og jobber
for at samfunnsansvar skal være en natur
lig del av strategien til medlemsvirksomhet
ene. Representant fra konsernet sitter i
organisasjonens styre, noe som tydeliggjør
Agder Energis hensikt å samarbeide med
andre aktører i næringslivet for å gjøre
samfunnet mer bærekraftig.
I tillegg til FNs Global Compact, har Agder
Energi et tett samarbeid med andre aktører
innen bærekraft og næringsutvikling. Dette
er Skift – Næringslivets klimaledere, Miljø
stiftelsen ZERO, samt Klimapartnere. Agder
Energi er også en Miljøfyrtårn-sertifisert
bedrift. Arbeidet med både samfunnsansvar
og bærekraft skal gi et betydelig bidrag til
konsernmålene, og være veien til grønn,
langsiktig lønnsomhet for konsernet.

Seks av FNs bærekraftmål er valgt, og danner grunnlag for mål og handlingsplaner for datterselskap og virksomhetsområder i Agder Energi.
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INTERESSENTER OG AGDER ENERGI
Agder Energi definerer en interessent som
en person eller en gruppe som påvirkes
av eller som kan påvirke konsernets virksomhet. Samarbeidet med interessenter
er viktig for konsernet, og som et offentlig
eid aksjeselskap er Agder Energi avhengig
av tillit fra sine interessenter. Samarbeid
med interessenter er derfor en del av
selskapets daglige virke.
Hvert av selskapene definerer sine interessenter i sin forretningsplan, og konser-

nets interessenter er de interessentene
som flest av selskapene har identifisert.
Blant interessentgrupper er ansatte, eiere,
kunder, interesseorganisasjoner, myndigheter, leverandører, kredittgivere og andre
forretningspartnere.

sernets arbeid med å integrere samfunnsog miljøhensyn i sin daglige virksomhet.

Bærekraftrapporteringen er en sentral
del av kommunikasjonen med konsernets
interessenter og hensikten med denne
rapporteringen er å møte disse interessentenes behov for informasjon om kon-

ANSATTE
Konsernet hadde ved utgangen av året
1 020 faste og midlertidige ansatte. Blant
selskapene som inkluderes i denne rapporten var det registrert 776 ansatte ved
utgangen av året. De tillitsvalgte og ledelsen
i Agder Energi har flere regelmessige, formaliserte møtepunkter for dialog rundt
både strategiske og driftsmessige forhold.
I tillegg er det flere uformelle arenaer for
dialog. Det gjennomføres en arbeidsmiljø
undersøkelse blant de ansatte i konsernet
annethvert år.

EL og IT Forbundet, Tekna, NITO og Negotia
er alle representert med hver sin hovedtillitsvalgt i konsernet. I tillegg er det en
felles konsernhovedtillitsvalgt. Det er
etablert flere møteplasser mellom de
tillitsvalgte, ledelsen i konsernet og ledelsen
i datterselskapene. Blant de er konsernutvalg, konsernmøte, arbeidsmiljøutvalg
og bedriftsutvalg.

arbeidsliv». Prosjektet handler om like
stilling i vid forstand. Dette innbefatter
like muligheter uavhengig av kjønn, religion,
etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Agder Energi jobber kontinuerlig
med disse problemstillingene og tar sikte
på resertifisering innen «Likestilt arbeidsliv» i 2021.

For å jobbe systematisk med mangfold er
Agder Energi med i prosjektet «Likestilt

EIERE
Konsernledelsen møter hvert år eierkommunene gjennom møter med formannskapet
eller kommunestyret. De kommunale eierne
arrangerer også jevnlige eiermøter. Hovedtemaet for eiermøtene er eierforhold, men
det er samtidig rom for å ta opp andre
saker som er av betydning for kommunene,
som utbyggingsprosjekter og leverings
sikkerhet. Kommunikasjon mellom konsern

ledelsen og styret skjer gjennom formaliserte prosesser hvor eierne blir orientert
om viktige hendelser og kan være med å
avgjøre større beslutninger.
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KUNDER
Kunder er en viktig interessentgruppe for
de selskapene i konsernet som opererer i
privat- og bedriftsmarkedet. I LOS gjennom
føres det regelmessige kundeundersøkelser,
og resultatene danner grunnlaget for tilpasning av selskapets kommunikasjon med
markedet og kundene. I tillegg til egne
undersøkelser, deltar også LOS i en rekke

nasjonale målinger som gjennomføres for
strømbransjen, blant annet Energibarometeret til TNS Kantar, Norsk Kundebarometer
til BI, og kundetilfredshetsundersøkelsen
til EPSI Rating Norge. I undersøkelsen til
EPSI Rating Norge i 2019, går LOS helt til
topps i privatsegmentet, mens Entelios går
til topps blant kundene i bedriftsmarkedet.

Også i Agder Energi Nett jobbes det grundig
med kundekommunikasjon, og sommeren
2019 etablerte selskapet nytt kontaktsenter
i Arendal for privat- og bedriftskundene. I
kundetilfredshetsundersøkelsen til EPSI
Rating Norge i 2019, får Agder Energi Nett
en 2. plass blant nettselskapene.

Association of the Electricity Industry in
Europe, NORWEA — Norwegian Wind Energy
Association (Norsk vindkraftforening) og
NECS — Norwegian Energy Certificate
System (forening for handel med opprinnelsesgarantier).

ZERO, som ble inngått i 2013. Videre deltar
konsernet aktivt i Klimapartnere, som er
et partnerskap mellom akademia, offentlige
og private virksomheter. Klimapartnere
jobber for å redusere egne klimagassutslipp
og for grønn samfunns- og næringsutvikling.
Agder Energi er også medlem av det
næringslivsdrevne klimanettverket Skift.
Skift har som formål å gå foran og vise
hvilke forretningsmuligheter som ligger i
overgangen til lavutslippssamfunnet. Nettverket endret navn fra Norge 203040 til
Skift i 2019.

ORGANISASJONER
Omfattende endringer i energibransjen
stiller store krav til kunnskap som gjør det
mulig å posisjonere seg for fremtiden.
Dette er blant årsakene til at konsernet
involverer seg i en rekke regionale, nasjonale og internasjonale grupper, råd og
utvalg som arbeider med bransjens rammebetingelser. Det gjelder både faglige og
næringspolitiske organisasjoner.
Blant de mest fremtredende er Energi
Norge, som er en interesse- og arbeids
giverorganisasjon for energibedrifter tilsluttet NHO. Andre organisasjoner som
Agder Energi deltar i er Eurelectric — The

FNs bærekraftmål legger grunnlaget for
et betydelig bidrag til grønn og langsiktig
lønnsomhet for bedrifter. Agder Energi
deltar derfor aktivt i FNs Global Compact.
I tillegg samarbeider konsernet tett med
andre aktører innen bærekraft og næringsutvikling. Dette skjer blant annet gjennom
en samarbeidsavtale med miljøstiftelsen

MYNDIGHETER OG LOKALMILJØET
I alle utbyggingsprosjekter legges det vekt
på en god dialog med lokale myndigheter
og andre interessentgrupper i nærmiljøet.
Typiske interesseområder er ringvirkninger
for lokalt næringsliv og forhold knyttet til
ytre miljø. Ved konsesjonssøknader gjennomføres det høringer og folkemøter i regi
av Norges vassdrags- og energidirektorat.
Agder Energi ønsker også å bidra til videre

utvikling av næringslivet på Sørlandet.
Dette skjer blant annet gjennom å delta
aktivt i prosjekter for å realisere ambisjonen
om å gjøre Agder til verdens første full
elektriske region innen 2030, Electric
Region Agder. Konsernet arrangerer også
den årlige Agder Energi-konferansen. Siden
starten i 2015 har konferansen vokst til å
bli en viktig møteplass for fornybarbransjen,

næringsliv, politikk og andre aktører som
er opptatt av spørsmål knyttet til energi,
teknologi og utvikling både regionalt og
nasjonalt.
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AGDER ENERGIS LEVERANDØRKJEDE
Agder Energis oppdrag om å levere ren
energi for at samfunnet skal fungere, i dag
og for fremtiden, legger også føringer for
risikostyring i hele verdikjeden. For å være
en positiv bidragsyter i samfunnet stiller
konsernet krav til alle sine leverandører
– fra internasjonale leverandører av råvarer,
til lokale utførende entreprenører. For å
demonstrere at etiske hensyn gir et konkurransefortrinn, legger Agder Energi blant
annet vekt på transparens og ansvarlige
arbeidsforhold når de velger leverandører.
Agder Energi Nett og Agder Energi Varme
er underlagt lov om offentlige anskaffelser
og forsyningsforskriften. Leverandører til

nettselskapet må kvalifisere seg gjennom
UNCE, som er et leverandørregister og
kvalifiseringssystem for den nordiske energi
bransjen. Ved større investeringsprosjekter
kan de totale innkjøpene være i størrelsesorden inntil en milliard kroner. Innkjøpene
vil da typisk variere fra bygg- og anleggsarbeid til avanserte tekniske komponenter.
Tekniske anlegg vil ofte involvere underleverandører i flere land.
Agder Energi har i sine kontrakter et krav
om at leverandørene skal etterleve konsernets krav til samfunnsansvar, helse,
miljø og sikkerhet. I 2019 har konsernet
gjennomført revisjoner på at disse krave-

ne etterleves hos utvalgte leverandører.
Sammen med en ekstern tredjepartsleverandør har konsernet i 2019 kontrollert
94 virksomheter basert på en helhetlig
risikovurdering. Av disse var 87 lokalisert
i Norge. Totalt er nå 165 av konsernets
leverandører revidert. Revisjonen er basert
på kjente revisjonsstandarder og gjennomføres i samarbeid med UNCE. Agder Energi
har valgt å fokusere på utsatte bransjer,
samt øke kvaliteten på revisjonene og
oppfølging av åpne punkt i revisjons
rapportene.

Agder Energi kjøper årlig inn varer og tjenester for store beløp. Her arbeides det på dam Kuli i Sirdal.

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2019

8

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

VESENTLIGHETSVURDERING
Konsernet har forpliktet seg til å følge GRI
Standards rammeverk for rapportering av
samfunnsansvar. Rammeverket har obligatoriske rapporteringspunkter, men tydeliggjør også at brukere av rammeverket skal
rapportere på vesentlige områder. Dette vil
si bærekraftområder som er vesentlige for
selskapets virksomhet, men også vesentlige for selskapets interessenter.
Konsernet utførte høsten 2018 et omfattende arbeid for å identifisere konsernets
mest vesentlige områder. I 2019 ble det
gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid i både morselskap og datterselskap
for å finne hvilke områder det var naturlig

å ha som satsingsområder i det videre
arbeidet for de seks utvalgte av FNs 17
bærekraftmål. Det er derfor ikke utført en
ny kartlegging av å identifisere konsernets
mest vesentlige områder, men det er gjort
en vurdering på at de områdene som ble
valgt i 2018 fortsatt er gjeldende. Selskapene som rapporterer i bærekraftrapporten
rapporterer selv for selskapets relevante
områder. I tillegg aggregerer konsernet data
på de mest vesentlige områdene for Agder
Energi som helhet.

blitt vurdert av de respektive selskapers
interessenter. Dermed har konsernet kartlagt
hva som er vesentlige aspekter for selskapenes måloppnåelse i forbindelse med
samfunnsansvar og bærekraft, i tillegg til
hvilke aspekter selskapenes interessenter
har behov for at det rapporteres på. Dette
er bakgrunnen for at selskapsrapporteringen
i samfunnsansvarsrapporten har noen felles
indikatorer, andre indikatorer er brukt av
flere selskap, mens enkelte indikatorer kan
være benyttet av kun ett selskap.

Selskapene i konsernet har også vurdert
vesentligheten til ulike aspekter for egen
virksomhet, i tillegg til at aspektene har

Resultatet av vesentlighetsvurderingen er
at tolv områder ble trukket frem som spesielt viktige:

korrupsjon. Det arbeides med forebyggende tiltak, som etiske retningslinjer, dilemmatrening og internkontroll: Alle ansatte
gjennomgår årlig e-læringskurs i disse
temaene. Håndbok for Antikorrupsjon er
tilgjengelig for alle ansatte i Norge og våre
internasjonale virksomheter.

både internt og eksternt. Agder Energi har
etablert et tverrfaglig etisk råd for å håndtere saker som rapporteres gjennom varslingskanalen.
Alle ansatte i Agder Energi har fått informasjon og opplæring om konsernets
retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon.

ANTI-KORRUPSJON
I likhet med næringslivet generelt, står
Agder Energi overfor risiko knyttet til
økonomisk kriminalitet som korrupsjon,
misligheter og ulovlig prissamarbeid. Styret
og ledelsen i Agder Energi er ansvarlig for
at det er implementert et robust anti-
korrupsjonssystem der opplæring av
ansatte er et viktig element.
Gjennom Agder Energis etiske rammeverk
har alle ansatte et ansvar for å forebygge

Videre er det opprettet en egen stilling
med hovedformål å forebygge korrupsjon.
Det er tilrettelagt flere varslingskanaler

BIODIVERSITET
Biodiversitet er viktig for konsernet som
helhet, men er spesielt viktig for Agder
Energi Vannkraft og Agder Energi Nett. Alle
selskapene i konsernet følger Konsernføring
for samfunnsansvar og ytre miljø, der selskapene selv er ansvarlige for å sette mål
for påvirkning av ytre miljø. Agder Energi
Vannkraft fokuserer på biologisk mangfold
i vassdragene de opererer i, mens for Agder
Energi Nett er kraftlinjenes påvirkning av
sårbare arter et viktig tema. Konsernet har
kontinuerlige vurderinger for hvorvidt det

er behov for å gjøre endringer i arbeidet
med biologisk mangfold.
Reguleringsanlegg og kraftstasjoner medfører at naturgitte forhold endres, men
konsernets virksomhet belaster ikke natur
eller samfunn utover det som er normalt
for denne type virksomhet. Av selskapene
som er inkludert i denne rapporten har
Agder Energi 57 hel- og deleide kraft
stasjoner. Disse er lokalisert i Agder, Tele
mark, Litauen og Latvia. Nettvirksomheten

er i seg selv ikke forurensende, men kraftlinjene har en landskapsvirkning, og det er
fare for at fugler kan kollidere med linjene
eller bli utsatt for strømgjennomgang.
Agder Energi Netts drift påvirker spesielt
en sterkt truet art, hubroen. Agder Energi
Vannkrafts drift påvirker ål, som er definert
som en sårbar art, samt laks og bleke, som
er definert som to arter med lav bekymring.
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BRUDD PÅ LOVER OG REGLER
For konsernet er det viktig å oppfylle krav
i gjeldende lover og regler. Etterlevelse er
et linjeansvar som ivaretas gjennom organisering, rutiner og systemer. For å støtte
linjen i dette arbeidet, er det etablert en
konsernovergripende compliancefunksjon.
Agder Energis compliancesystem består
av forebyggende, avdekkende og hånd
terende funksjoner. Morselskapet og de
største virksomhetsområdene i konsernet
har en egen complianceansvarlig.

Én gang i året rapporterer datterselskapene
i konsernet status på complianceområdet
til morselskapet. Per i dag er det ikke
etablert et system for løpende rapportering
av brudd på lover og regler.
Uønskede hendelser som har funnet sted
i 2019 er beskrevet i teksten for det selskapet det gjelder. Agder Energi Nett fikk
i 2019 et overtredelsesgebyr i forhold til
reglene for gjeldende besøksrestriksjoner.
Selskapet har foretatt en innstramming

av praksis i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer. Agder Energi Nett har
klaget på innholdet i vedtaket og denne
klagen er for tiden til behandling i OED.
Ledelsen har ikke utover dette informasjon
om at noen av datterselskapene i konsernet har hatt andre uønskede hendelser, er
ilagt overtredelsesgebyr, bøter eller andre
sanksjoner fra offentlige myndigheter i
løpet av 2019.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert område på alle nivåer av organisasjonen. Arbeidet med HMS er regulert
gjennom lovverket, egne føringer, instrukser
og prosedyrer i henhold til konsernets
HMS-styringssystem.
Agder Energi har mål om null ulykker og
at alle medarbeidere skal ha en positiv
opplevelse av arbeidsdagen. HMS-tallene
for de seneste årene viser en utvikling som
går i riktig retning. HMS er prioritert i alle
ledd og står først på agendaen både på
møter for konsernledelsen og selskapenes
ledermøter. Avhengig av arbeidsoppgaver
får ansatte opplæring i HMS, og enkelte
selskaper, som Agder Energi Vannkraft,
har utvidet HMS-opplæring.
H2 (indikator for alle personskader pr.
million arbeidstimer) var 1,8 i 2019, mens

H1 (indikator for alle personskader med
fravær pr. million arbeidstimer) var 1,2 i
gjennomsnitt for selskapene som rapporterer på disse tallene.
Dedikerte HMS-ledere i produksjonsvirksomhetene håndterer rapporteringen og
fasiliterer forbedringsarbeidet knyttet til
HMS ved behov, samt etter definerte triggerpunkter. Alle arbeidstakere er dekket
av et systematisk HMS-system med
AMU-møter og mulighet for innrapportering
av farlige forhold og ulykker. Medarbeidernes deltakelse og medvirkning i HMSarbeidet skjer blant annet gjennom selskapenes arbeidsmiljøutvalg og verneombud,
samt at det gjennomføres spørreunder
søkelser om sikkerhet og arbeidsmiljø i de
ulike avdelingene. Det er også etablert en
offentlig tilgjengelig og anonym varslingskanal for kritikkverdige forhold som kan

benyttes av egne ansatte, innleide og
tredjeperson. I tillegg er alle selskaper i
konsernet tilknyttet bedriftshelsetjeneste.
Virksomheten har en rekke verktøy for
risikovurdering tilpasset aktiviteten eller
forholdet som skal vurderes. I grove trekk
er det risikovurderinger knyttet til beredskap, byggherreansvar under prosjekter,
omorganisering og driftsforhold. Ansvaret
for oppdatering følges opp av virksom
hetens egen Risk Manager. For arbeidsoperasjoner benyttes det Sikker Jobb
Analyser (SJA), som gjennomføres av
utførende i forkant av arbeidets oppstart.
Her håndteres stedlige forhold for å sikre
ivaretakelse av risiko knyttet til de ulike
arbeidsoppgaver. Risikovurderingene leder
til fysiske eller organisatoriske tiltak, som
videre blir implementert for å sikre et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø.
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KLIMAGASSUTSLIPP
Som et konsern basert på produksjon,
distribusjon og salg av fornybar energi, er
lavt klimagassutslipp et viktig konkurransefortrinn og viktig i konsernets verdiskaping. Konsernet jobber med å minimere
eget klimagassutslipp og har valgt å forplikte seg til initiativet Science Based
Targets. Basert på deltagelse i dette initiativet vil det i løpet av 2020 settes mål
for egne utslipp i henhold til målene i Parisavtalen.
Nytt av året er bruk av IT-verktøyet fra
CEMAsys til klimaregnskapet som er basert
på den internasjonale standarden ”A Corporate Accounting and Reporting Standard”,
utviklet av ”the Greenhouse Gas Protocol
Initiative” - GHG protokollen. Dette er den
mest anvendte metoden verden over for
å måle sine utslipp av klimagasser. ISO
standard 14064-I er basert på denne.
I tillegg til å sørge for at oppdaterte utslippsfaktorer benyttes, gjør verktøyet det
enklere å analysere hva som gir de største
bidragene til utslipp.
Analysen deler inn tre ulike scope:
Scope 1: Obligatorisk rapportering som
inkluderer alle utslippskilder knyttet til
driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll. Dette inkluderer all bruk
av fossilt brensel for stasjonær bruk eller
transportbehov (egeneide, leasede kjøretøy, oljekjeler etc.). Videre inkluderes direkte prosessutslipp SF6 for Agder Energi Vannkraft og Agder Energi Nett der
dette er relevant.
Scope 2: Obligatorisk rapportering av
indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi;
elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. GHG
krever en todelt rapportering av elektrisitetsforbruk. Fysisk perspektiv (lokasjonsbasert metode) har utslippsfaktor basert
på faktiske utslipp knyttet til elektrisitetsproduksjon innenfor et spesifikt område.
Markedsbasert perspektiv bruker utslippsfaktor basert på om virksomheten velger

å kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke.
Selskapene i konsernet har til sammen
anskaffet opprinnelsesgarantier for hele
sitt forbruk på 24 881 MWh i Norge og
Sverige. Agder Energi Nett får sine inntekter
regulert av myndighetene. Inntektsrammen
tar i liten grad høyde for kjøp av opprinnelsesgarantier for tap i overføringsnettet.
Nettapet til Agder Energi Nett var i 2019
på ca. 298 GWh.

skal samsvare bedre med anbefalingene i
GHG-protokollen og metodikken i verktøyet
til CEMAsys, har disse blitt flyttet fra
Scope 1 direkte til Scope 3 indirekte utslipp
for 2019 rapportering. Grunnet denne
endringen i kalkulasjonen av klimagassutslipp, velger konsernet ikke å presentere
historiske data da tallene ikke er direkte
sammenlignbare.

Scope 3: Frivillig rapportering av indirekte
utslipp knyttet til innkjøpte varer eller
tjenester. Dette er utslipp som indirekte
kan knyttes til organisasjonens aktiviteter,
men som foregår utenfor deres kontroll
(derav indirekte). Scope 3 rapporteringen
inkluderer flyreiser, transport i privatbil og
leiebil, og avfall fra kontorene i Kristiansand
og Arendal. Det er også rapportert om
utslipp fra entreprenørers bruk av betong
og asfalt i større prosjekter i Agder Energi
Vannkraft. I tillegg er bruk av drivstoff til
helikopter brukt til inspeksjonsflyging for
Agder Energi Nett tatt med for 2019.
De største direkte utslippene, scope 1,
kommer fra veitransport, forbrenning av
fossilt brensel til spisslast i fjernvarmeproduksjon og utslipp av SF6 gass ved
bryteranlegg.
De indirekte utslippene som følge av strømforbruk, scope 2, blir redusert til null etter
markedsbasert metode ettersom det kjøpes
opprinnelsesgarantier for hele forbruket i
Norge og Sverige.
De andre indirekte utslippene, scope 3, får
det største bidrag fra bruk av betong og
asfalt ved utbedring og utbygging av vannkraftanlegg. I tillegg gir jobbreiser med fly,
privatbil og leiebil bidrag til indirekte
utslipp.
Endringer i rapporteringen: Tidligere år
har distanse kjørt med privatbil og leiebil
samt flyreiser blitt rapportert under scope
1, direkte utslipp. For at klimaregnskapet
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OPPLÆRING AV ANSATTE
Agder Energi er tydelig på at medarbeidernes kompetanse er en av konsernets
viktigste ressurser.
Virkemidlene i konsernstrategien mot 2020
knyttet til innovasjon og forretningsutvikling,
samt digitalisering og teknologiadapsjon,
er viktige for konsernets arbeid med kompetanse. Derfor arbeider konsernet for å
etablere en sterk kultur for kontinuerlig
forbedring, fornying og innovasjon.
For å utvikle dagens ledere, talenter og
fagpersoner, har konsernet etablert et

lederprogram som er obligatorisk for alle
ledere. Sentrale læringsmål er kommunikasjonsferdigheter, relasjonskompetanse,
dialogkompetanse, samhandling og kontinuerlig forbedring. Dette følges opp med
fokus på medarbeiderskap og medarbeider
utvikling.

bytte organisatorisk enhet, er vektlagt.
Det legges i stor grad til rette for muligheter til karriereutvikling i konsernet.
Alle ansatte i konsernet får regelmessige
tilbakemeldinger og vurderinger av prestasjon, samt karriereutvikling.

Konsernet opplever et økt behov for å
mobilisere kompetanse på tvers av selskaper,
og mobiliteten internt er økende. Derfor
bruker konsernet i større grad fleksible
arbeidsstrukturer, hvor tilrettelegging for
å benytte kompetanse på tvers uten å

PERSONVERN
Arbeidet med å ivareta personvernrettighetene til kunder og ansatte var også i 2019
et viktig fokusområde for Agder Energi.
Innføring av et felles europeisk rammeverk
for GDPR i 2018 medførte stor aktivitet
med tanke på å klarlegge, dokumentere og
etablere rutiner for konsernets behandling
av alle våre personopplysninger. Arbeidet
med GDPR skal være levende, noe som
betyr at det fortløpende har vært gjort
oppdateringer og gjennomgang av dokumentasjon og prosesser for behandlinger
også i 2019. I løpet av året har det vært tre

begjæringer fra ansatte om innsyn i egne
personopplysninger.
Konsernet har et eget personvernombud
og hvert selskap har en personvernansvarlig. For Agder Energi Nett og LOS er det
beskrevet hvordan selskapene behandler
personopplysninger i tråd med GDPR i
personvernerklæringer.
Behandling av personopplysninger for
ansatte i Workplace er beskrevet i Workplace Premium Privacy Policy.
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KRAFTBRANSJEN/FORNYBARNÆRINGEN
Fornybarnæringen er en bransje med et
tydelig samfunnsoppdrag, men samtidig
med mulighet til å påvirke økonomi, miljø,
klima og samfunn både med positivt og
negativt fortegn. Områder som er vesentlige for energiselskap generelt er ikke alltid
like relevant for konsern som baserer sin
virksomhet på produksjon og distribusjon
av fornybar energi fra vannkraft. Klimavennlig og fornybar energiproduksjon er et
av de viktigste tiltakene for å bekjempe
klimaendringene.
Hvordan dette arbeidet gjøres er en del av
Agder Energis forretningsstrategi, og som
en av Norges største energiprodusenter er
konsernet en viktig samfunnsaktør.

Produksjonen i konsernets vannkraft
anlegg, inkludert UAB Baltic Hydroenergy
og Latgales Energetika, var 7 410 GWh i
2019. Agder Energi har flere vannkraftprosjekter som skal ferdigstilles de nærmeste
årene. I tillegg arbeider konsernet med
flere store prosjekter innenfor vannkraft
som kan øke konsernets produksjon av
fornybar energi fremover.
Den høye fornybarandelen i levert fjernvarme er i hovedsak gjenbruk av spillvarme
fra Returkrafts avfallsforbrenningsanlegg
og Glencore Nikkelverk i Kristiansand.
I Arendal brennes biostøv fra treplateindus
trien i Vennesla og Kragerø, mens det
i Grimstad og Sørlandsparken brennes

biobriketter fra sagbruk i Agder. På denne
måten utnyttes ressursene fullstendig, noe
som er både bærekraftig og økonomisk.
Frikjølingsanlegget til Agder Energi Varme
leverer også kjøling til mange av de større
byggene i Kristiansand. Frikjølingen er 100%
fornybar, og benytter kun kaldt sjøvann fra
150 meters dyp til å kjøle ned byggene. I
2019 ble kapasiteten i fjernkjølenettet utvidet, slik at enda flere bygg kan få tilgang
til denne miljøvennlige kjølingen.

TREDJEPARTS HELSE OG SIKKERHET
Helse, miljø og sikkerhet er førsteprioritet
for Agder Energi sin virksomhet, noe som
også omfatter tredjeparter. Tredjepart
defineres som mennesker som kommer i
kontakt med eller påvirkes av konsernets
virksomhet på ulike måter.
Konsernet har en overordnet filosofi om
at alle ulykker kan unngås og Agder Energi
jobber kontinuerlig med forebyggende og
korrektive tiltak for å ivareta sikkerheten
for egne ansatte, innleide og tredjeparter,
og det måles antall skader på disse gruppene. Ved hendelser, med eller uten konsekvens, som kunne resultert i alvorlig
skade på mennesker eller miljø, tilstreber
Agder Energi god forståelse for de bakenforliggende forholdene til hendelsen gjennom systematiske rotårsaksanalyser. Alle
selskap jobber målrettet med å dele erfaringer fra slike hendelser på en måte som
gir økt læring for egne ansatte og innleide.
Tredjeparts helse og sikkerhet er spesielt
viktig der konsernets selskap har store

utbyggingsprosjekt, anlegg eller strøm
føringer. For Agder Energi Nett er dette
et prioritert område fordi selskapet
betrakter seg delvis ansvarlig for kunders
helse og sikkerhet i form av sikker og
forutsigbar levering av strøm. Uten forutsigbar levering av strøm kan ikke samfunnet
fungere slik det gjør i dag, derfor arbeider
Agder Energi Nett kontinuerlig med forbedring av blant annet linjerydding.
Store prosjekter i Agder Energi gjennomføres ofte i områder hvor tredjepart ferdes.
I tillegg til å ivareta sikkerheten for eget
og innleid personell, leverandører og
entreprenører, må konsernet også sørge for
trygg ferdsel nær og på anleggsområder
for tredjepart. I oppstartsfasen av slike
utbyggingsprosjekt gjennomføres risikoanalyser hvor også sikkerhet for tredjepart
er tema. Sikkerhet for tredjepart blir sørget
for blant annet med fysisk sperring, varsel
skilting og i noen tilfeller vakthold ved
anleggene, men også med informasjon
gjennom informasjonsmøter lokalt,

gjennom lokal presse, oppslag og på egne
nettsider.
Transport til og fra anleggsområder er også
en kritisk operasjon med tungtrafikk som
ofte går gjennom lokalmiljø med mange
myke trafikanter. Informasjon og opplæring
av egne og leverandørenes sjåfører, fartsbegrensninger ut og inn av anleggsområdet
og begrensninger av transport i spesielle
tidsperioder med mange myke trafikanter,
er tiltak Agder Energi tar i bruk.
Når et merkantilt prosjekt avsluttes, utarbeides en evalueringsrapport og i den grad
det er relevant vil en evaluering av arbeidet
med tredjeparts helse og sikkerhet finne
sted. Resultatet av evalueringen vil da
være gjenstand for eventuelle forbedringer
i neste prosjekt.
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PÅVIRKNING PÅ LOKALSAMFUNNET
Lokalsamfunnet og Agder Energi opererer
i en symbiose. Uten strøm fra konsernet
fungerer ikke samfunnet som vi kjenner
det i dag, og uten lokalsamfunnet kan ikke
konsernet oppnå målene sine. Derfor
arbeider Agder Energi for å sikre et best
mulig naboskap med lokalsamfunn i
områdene rundt konsernets virksomhet.

Forskning og utvikling

Agder Energis datterselskap LOS engasjerer
seg i lokalsamfunnet gjennom LOS Fondet,
som hvert år støtter barn og unge under
18 år på Sørlandet med 1 million kroner.
Strømleverandøren har siden 2004 gitt
støtte til mer enn 1 000 lag, foreninger og
enkeltpersoner i alle kommuner på Sørlandet.

Konsernets arbeid med forskning og
utvikling skal gi grunnlag for langsiktig
lønnsom vekst og utvikling for å øke verdi
potensialet for kjernevirksomheten. Gjennom
eierskap i det teknisk-naturvitenskapelige
forskningsinstituttet Teknova bidrar konsernet til å styrke det regionale forskningsmiljøet knyttet til fornybar energi. Agder
Energi Vannkraft deltar sammen med
bransjeorganisasjonen Energi Norge og
andre energi- og industriselskaper, NTNU,
NINA, SINTEF og flere forskningsinsti
tusjoner i HydroCen. HydroCen er et
forskningssenter for miljøvennlig energi
som får støtte av Norges forskningsråd.
Senteret skal levere kunnskap og innovative
løsninger til norsk vannkraftsektor.

Rammevilkår og nyskaping

Innovasjon

For å øke konsernets verdiskaping har
Agder Energi som mål å være ledende i
energibransjen med hensyn til å forstå,
utnytte og påvirke rammevilkår. Utviklingen
i markedene og relevant teknologi følges
nøye. Dette arbeidet gir beslutningsgrunnlag blant annet for forbedringsprosesser,
myndighetspåvirkning og fastsetting av
konsernets posisjoner.

For å sikre at Agder Energi er posisjonert
for fremtidens teknologier og markeder,
søkes det kontinuerlig etter muligheter
i og utover dagens kjernevirksomhet.
Eksempler på dette er samarbeid med
Universitetet i Agder (UiA) om kunstig
intelligens i kraftstasjoner og et prosjekt
sammen med Microsoft om smarte nett.

Støtte til barn og unge

I 2019 ble Agder Energi tildelt støtte fra
det statlige energifondet Enova til å gjennomføre pilotprosjektet NorFlex. Sammen
med en rekke andre aktører i energibransjen skal prosjektet over tre år teste ut
ulike teknologiske løsninger for å utløse
mer fleksibel strømbruk hos kundene.
I Agder Energi har man i nåværende strategi et økt fokus på å benytte støtteordninger fra virkemiddelapparatet (Enova,
Norges Forskningsråd, Skattefunn). Alle
prosjekter skal vurdere muligheten for å
søke eksterne midler. Skattefunn-ordningen, administrert av Norges forskningsråd
i samarbeid med Skatteetaten, er en ordning som Agder Energi de siste årene har
tatt i bruk i større grad og har opparbeidet
god kompetanse på.

ØKONOMISKE RESULTATER - DIREKTE
Økonomiske resultater er en forutsetning
for å kunne drive virksomheten og vil være
vesentlig for ansatte, eiere og konsern.
Samfunnsregnskapet speiler hvordan de
økonomiske resultatene gir verdier tilbake
til samfunnet og viser hvordan verdier er
skapt og fordelt på ansatte, långivere, det
offentlige, eiere og selskapet selv.
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ØKONOMISKE RESULTATER - INDIREKTE
Agder Energi er bevisst sin indirekte økonomiske påvirkning. Dette kan eksempelvis
være utbygging av infrastruktur eller forsyning av fjernvarme. Dette er spesielt
viktig for selskap som Agder Energi Varme,
Agder Energi Nett og Agder Energi Vannkraft. Investeringer i infrastruktur og drift
av anleggene medfører arbeid til lokale
entreprenører. Fjernvarme reduserer energikostnader for Agder Energis kunder,

fordi den er billigere enn strøm, olje og
bioolje. I tillegg avlaster fjernvarme strømnettet, noe som reduserer behovet for
investering i strømnettet.
Agder Energi Nett er en viktig samfunnsaktør i form av økt sysselsetting og økonomisk vekst på Agder. Selskapet er en
vesentlig kunde i leverandørmarkedet på
Agder og har knyttet til seg 597 leveran-

dører av varer og tjenester. I denne sammenheng bidrar Agder Energi Nett i vesentlig grad til et sunt næringsliv i Agder. Alle
prosjekter knyttet til nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg, samt understøttelse av drift og vedlikehold, er tjenester
som kjøpes av leverandørmarkedet. Dette
bidrar til å styrke leverandørmarkedet
økonomisk, samt kompetansemessig.

Ansatte

Enhet

2019

Totalt antall faste og midlertidige ansatte

antall

Andel faste ansatte

%

96 %

Andel midlertidig ansatte

%

4%

Andel menn *

%

74 %

Andel kvinner*

%

26 %

Antall årsverk faste og midlertidige ansatte

antall

756,5

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene*

%

14 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene*

%

17 %

Biodiversitet

Enhet

Antall sterkt truede arter som påvirkes av virksomhet

2017

2016

2019

2018

2017

antall

1

1

N/A

Sårbare arter (rødlistet) som berøres av drift

antall

1

1

N/A

Arter med lav bekymring (ikke rødlistet) som berøres av drift

antall

2

2

N/A

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

1

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker per million arbeidstimer med fravær (H1)**

H1-verdi

1,2

2,19

0,50

Ulykker per million arbeidstimer uten fravær (H2)**

H2-verdi

1,8

3,83

1,33

Sykefravær

%

2,6 %

3,6 %

3,54%

776

* Gjelder fast ansatte
** Ikke medregnet Baltic Hydroenergy og Latgales Energetika
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Klimagassutslipp

Enhet

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

1 892

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

228

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

76

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

6 084

Kraftbransjen

Enhet

2019

2018

2017

Nettoproduksjon

GWh

7 410,75

8 859,77

8 971.26

Antall kraftverk

antall

57

57

58

Oppetid - nett

%

99,98 %

99,94 %

99,98 %

Lengde linje luftstrekk

km

13 712,00

13 746,00

13 766,00

Lengde jord-/sjøkabel

km

8 424,00

8 193,00

8 010,00

Lengde fjernvarmerør

km

67,00

65,00

64,00

Lengde fjernkjølerør

km

17,00

16,00

14,40

Personvern

Enhet

2019

2018

2017

Klager på brudd på personvern

antall

0

1

N/A

Økonomiske resulteter direkte

Enhet

2019

2018

2017

Verdier til fordeling

mill. kr.

3 296

3 612

3 325

Selskapet

%

26,1 %

14,5 %

20,6 %

Ansatte

%

17,1 %

20,7 %

21,4 %

Långivere

%

6,5 %

4,9 %

5,1 %

Det offentlige

%

50,3 %

43,5 %

34,6 %

Eiere

%

0,0 %

16,4 %

18,2 %

2018

2017

Ikke sammenlignbart grunnet
organisasjonelle endringer
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AGDER ENERGI VANNKRAFT
Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi i Norge. Agder Energi Vannkraft er en av landets
største produsenter, og produserer rundt 5 % av Norges samlede energibehov. Selskapet har 49 hel- og
deleide kraftstasjoner, og 42 av disse driftes av selskapet. Disse er lokalisert i Agder samt sørvest
i Telemark. Produksjonen skaper store verdier som føres tilbake til samfunnet, blant annet gjennom
utbytte til offentlige eiere.

Ingen av Agder Energi Vannkrafts kraftstasjoner er plassert i verneområder eller
i vernede vassdrag. I tilknytning til kraftstasjonene er det mer enn 120 reguleringsanlegg, og disse ligger hovedsakelig i
områder som ikke er vernet. I Mandalselva,
som er et nasjonalt laksevassdrag, er det
seks kraftstasjoner. I landskapsvernområdet
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene er det flere
regulerte vann. Agder Energi Vannkraft
arbeider for å redusere negative miljø
påvirkninger av kraftproduksjonen. Ett av
satsingsområdene innenfor vassdragsmiljø
er å legge forholdene til rette slik at laksen
kan gjennomføre sin vandring samtidig som
kraftproduksjonen opprettholdes.
Innenfor rammene av gjeldende konsesjoner
blir det arbeidet for å redusere negative
miljøbelastninger gjennom pålagte og frivillige tiltak, som lokkevannføringer, bygging
av laksetrapper samt utsetting av fisk og
rogn. Reglementene stiller krav til minstevannføring for å bevare friluftsområder og
sikre fiskebestander i berørte vassdrag.
I Mandalselva er det etablert et eget
miljødesign-prosjekt, hvor målet er å
redusere negative innvirkninger fra kraftproduksjon til et minimum, samtidig som
kraftproduksjonen økes eller opprettholdes.
I Mandalselva telles laks ved Laudal kraftverk, og Agder Energi Vannkraft registrerer
tetthet av laksunger på strekningen med
minstevannføring. Siste års tellinger viser
at gjennomførte tiltak har gitt gode resultater både for oppvekst av laksunger og
vandring av voksen laks.
Ved Laudal kraftverk startet i 2019 byggingen av Norges største lakseakvarium.
Det er Mandalselva Villakssenter AS som

står bak det 300 kvadratmeter store bygget,
som åpnes 6. juni 2020. Agder Energi Vannkraft har fristilt tomta, og ønsker å bruke
villakssenteret til å vise at kraftproduksjon
og laks kan leve side om side i et vassdrag.
I Arendalsvassdraget har Agder Energi
Vannkraft i samarbeid med NIVA studert
vandring av smolt forbi Rygene kraftverk.
Hensikten er å unngå skade på utvandrende smolt, samt komme fram til målrettede
tiltak med minst mulig vannslipp utover
manøvreringsreglementet. Her er det også
merket voksen laks for å studere hvilke
tiltak som er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende passasje på vei oppover i
vassdraget forbi Rygene kraftverk.
Syrtveit Fiskeanlegg er lokalisert ved
Syrtveitsfossen i Otra, like ved utløpet av
Byglandsfjorden. Fiskeanlegget ble bygd
av Otteraaens Brugseierforening i 1992
for å oppfylle utsettingspålegg gitt i konsesjonsvilkår for reguleringer i Otravassdraget.
I Otra har det over flere år vært arbeidet
med sikte på at blekebestanden skal klare
seg uten utsettinger. I 2019 ble det derfor
satt ut en begrenset mengde blekeyngel
og befrukta rogn. Behovet for utsetting av
aure er også synkende, og i 2019 ble det
satt ut ca. 20 000 aureyngel totalt i Otra,
Mandalsvassdraget og Finsåvassdraget.

og det er iverksatt tiltak for å hindre tilsvar
ende hendelser.
I forbindelse med nedtappingen av inntaksmagasinet på Rygene kraftverk, mistet
ålelederen vanntilførselen. Ål som var i
fangstkammeret døde som følge av hendelsen, og forholdet ble anmeldt. Agder
Energi Vannkraft har beskrevet hendelsesforløpet i eget brev til politiet, men har ikke
hørt fra politiet eller miljømyndigheter i
etterkant av dette.
Agder Energi Vannkraft har de senere år
investert betydelige beløp i opprusting og
utvidelse av selskapets vannkraftanlegg.
Dette gjelder både utvidelse av produksjonsytelse, men også oppgradering av
magasinkapasitet og overføringskapasitet.
I 2019 har det vært jobbet med to større
prosjekter: Dam Kuli i Finsåvassdraget er
forsterket med ny betongplate. I Åseral
Nord- prosjektet har Langevatn-magasinet
fått ny og større dam og ny vanntunnel
mot Nåvatn. Dette prosjektet vil gi 42 GWh
fornybar energi, tilsvarende strømforbruket
til 2 100 husstander.

Agder Energi Vannkraft hadde i 2019 to
uønskede miljøhendelser: I forbindelse med
Åseral Nord-prosjektet oppstod det en
lekkasje av diesel fra et pumpeanlegg.
Hendelsen ble håndtert av prosjektet, og
ansvarlige myndigheter varslet. I etterkant
av hendelsen er gransking gjennomført,
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AGDER ENERGI VANNKRAFT
Ansatte

Enhet

2019

2018

2017

Totalt

antall

144

145

146

Andel fast ansatte

%

95 %

95 %

96 %

Andel midlertidig ansatte

%

5%

5%

4%

Andel menn

%

92 %

92 %

92 %

Andel kvinner

%

8%

8%

8%

Antall årsverk

antall

140,6

142,50

N/A

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

25 %

22 %

23 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

21 %

22 %

24 %

Biodiversitet

Enhet

2019

2018

2017

Sårbare arter (rødlistet) som berøres av drift

antall

1

1

N/A

Arter med lav bekymring (ikke rødlistet) som berøres av drift
(eks. ålegras. laks. bleke)

antall

2

2

N/A

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær (H1)

H1-verdi

0,0

3,54

12,80

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær (H2)

H2-verdi

0,0

3,54

3,20

Sykefravær

%

2,0 %

3,1 %

2,10 %

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

550,5

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

57,5

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

5 121,5

Utslipp SF6 gass (inkludert i Scope 1)

tonn CO2e

182,4

Kraftbransjen

Enhet

2019

2018

2017

Nettoproduksjon

GWh

7 237

8 680

8 792

Antall hel- og deleide kraftverk

antall

49

49

49

Ikke sammenlignbart grunnet
metodiske endringer
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AGDER ENERGI NETT
Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder,
totalt 22 100 km med linjer og 204 500 nettkunder. Selskapet skal ivareta og utvikle en robust infrastruktur, tjenester og leveranser i takt med samfunnets forventninger, og i overenstemmelse med krav
i lover og forskrifter.

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og derfor
arbeider Agder Energi Nett kontinuerlig
med å forbedre linjeryddingen ved høyspentlinjer. Det gjennomføres årlig skanning
av linjenettet fra helikopter, og målet er å
kartlegge tilveksten av skog langs linjenettet slik at en har best mulig datagrunnlag
for en mer målrettet linjerydding.
Agder Energi Nett ønsker også å få til en
tryggere, mer miljøsparende og effektiv
befaring av strømnettet. I 2019 kom selskapets første dronehangar på plass på
Gullknapp flyplass i Froland. Prosjektet er
tildelt FoU-midler fra NVE, og tester ut
hvordan droner og ny teknologi kan brukes
i linjebefaringen. Ny teknologi gir nye
muligheter, og en tryggere, mer miljøbespar
ende og effektiv befaring av strømnettet er
bare noen av gevinstene bruk av drone gir.
Agder Energi Nett innførte i 2019 et driftstilskudd på 150 kr/m3 til skogeiere som
avvirker skog helt inntil høyspentnettet.
Ordningen er i første omgang begrenset
til å gjelde bruk av forhåndsgodkjente

entreprenører som samarbeider med skogbrukets organisasjoner. Bakgrunnen for
dette er at arbeid langs høyspentlinjer kan
være svært farlig. Tilskuddet gis til skog
eiere som avvirker tømmer gjennom organisasjonene AT Skog og Nortømmer.
I arbeidet knyttet til biologisk mangfold,
har Agder Energi Nett iverksatt flere tiltak
for verning av hubro i Norge. Selskapet
har som mål å ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet gjennom alle faser av
prosjektering, herunder konsesjonssøknad,
forprosjekt, bygging, drift og vedlikehold
av anlegg. Selskapet gjennomfører risikoog sårbarhetsanalyser (ROS) som inkluderer
natur og miljø i planleggingsfasen. Her vil
det variere fra prosjekt til prosjekt hvilke
miljøfaktorer som er tilstede. Store miljøfaktorer som verneområder avdekkes i
ROS-analyse eller underlag for ROSanalyse.
Agder Energi Nett fikk i 2019 et overtredelsesgebyr i forhold til reglene for gjeldende besøksrestriksjoner. Selskapet har

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte
Andel midlertidig ansatte

foretatt en innstramming av praksis i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer. AE Nett har klaget på innholdet i
vedtaket og denne klagen er for tiden til
behandling i OED.
Gjennom anleggskonsesjonssøknaden er
det plikt til å omtale og vurdere natur og
miljøforhold. I samarbeid med ornitologer
og Fylkesmannen i Agder er hubrolokasjoner
i nærhet av enkelte utsatte master definert,
og tiltak for å beskytte hubro mot strømgjennomgang pågår. Hubroområdene er
også definert i nettinformasjonssystemets
ledningskart til utbyggingsavdelingen, og
gir et varsel til prosjektene om hvor det er
områder som spesiell aktsomhet skal utvises og spesielle anleggsløsninger skal
benyttes. Områdene hvor tiltak er iverksatt
følges opp av ornitologene. Det gis løpende
evaluering av tiltakene og mulighet for
korrigering i fortsettelsen for å treffe best
mulig på aktuelle master og tiltakstype i
mastene.

2019

2018

2017

175

174

158

%

96 %

93 %

89 %

%

4%

7%

11 %

Andel menn

%

81 %

82 %

80 %

Andel kvinner

%

19 %

18 %

20 %

Antall årsverk

antall

172,4

169,6

N/A

Andel pensjonister neste 5 år

%

20 %

17 %

19 %

Andel pensjonister neste 10 år

%

21 %

24 %

25 %

Biodiversitet

Enhet

2019

2018

2017

Antall sterkt truede arter som påvirkes av virksomhet

antall

1

1

N/A
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AGDER ENERGI NETT
Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

1

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær

H1-verdi

5,93

2,19

0

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

5,93

3,03

0

Sykefravær

%

3,0 %

3,2 %

3,6 %

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

580,2

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

36,6

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

282,0

Utslipp SF6 gass (inkludert i Scope 1)

tonn CO2e

314,6

Kraftbransjen

Enhet

2019

2018

2017

Antall kunder

antall

204 500

201 500

199 000

Oppetid - nett

%

99,98 %

99,94 %

99,98 %

Lengde linje luftstrekk

km

13 712

13 746

13 766

Lengde jord-/sjøkabel

km

8 424

8 193

8 010

Personvern

Enhet

2019

2018

2017

Klager på brudd på personvern

antall

0

0

N/A

Ikke sammenlignbart grunnet
metodiske endringer
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AGDER ENERGI KRAFTFORVALTNING
Agder Energi Kraftforvaltning har ansvar for å forvalte og maksimere resultatet til konsernets egen
kraftproduksjon på vegne av Agder Energi Vannkraft. Resultater skapes gjennom optimal fysisk disponering
av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markeds
informasjon. Selskapet har også ansvar for konsernets trading-porteføljer.
Ansatte

Enhet

2019

2018

2017

Totalt

antall

59

60

53

Andel fast ansatte

%

98 %

98 %

98 %

Andel midlertidig ansatte

%

2%

2%

2%

Andel menn

%

81 %

87 %

89 %

Andel kvinner

%

19 %

12 %

11 %

Antall årsverk

antall

59

58,9

N/A

Andel pensjonister neste 5 år

%

5%

5%

2%

Andel pensjonister neste 10 år

%

5%

5%

9%

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær

H1-verdi

0

0

0

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0

0

0

Sykefravær

%

2,6 %

2,5 %

4,8 %

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

65,1

Ikke sammenlignbart grunnet
metodiske endringer
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AGDER ENERGI VARME
Agder Energi Varme leverer både fjernvarme og fjernkjøling i urbane strøk på Agder. Fjernvarme og
fjernkjøling utnytter lokale energikilder og bidrar til reduserte klimagassutslipp. Fjernvarme er et fleksibelt
energisystem som bruker vann til å transportere varmeenergi fra et sted til et annet.

Selskapet har i 20 år bygget ut infrastruktur
for fjernvarme. Dette har gjort det mulig
for mange bygg å erstatte sine oljekjeler
med miljøvennlig fjernvarme. Nå erstatter
fjernvarmen også elkjeler, slik at strømmen
kan frigjøres til andre formål, som å lade
elbiler.
I Kristiansand sentrum tilbyr selskapet
fjernkjøling basert på kaldt sjøvann. Dette
er klimavennlig og energieffektivt, og helt
uten miljøskadelige kuldemedier. Fjern

kjøling bidrar til økt bokvalitet i sentrum
ved å fjerne kjølemaskiner på tak og i
bakgårder. Disse arealene kan dermed
benyttes til for eksempel grønne tak og
lunger. Videre er det viktig for Agder Energi
Varme å levere riktig energi, til riktig tid
og på riktig måte for å utnytte ressursene
effektivt og skape en bærekraftig fremtid.

med høyt energibehov. Bakgrunnen for
begrepet er at byene i dag står for 70 %
av verdens CO2-utslipp, og urbane løsninger
må til for å redusere utslippene, og sikre
bærekraftig byutvikling. Urban Energi er
både fremtidsrettet, grønt og fleksibelt.

Selskapet benytter begrepet ”Urban Energi”,
som handler om hvordan selskapet utnytter
og optimaliserer lokale ressurser i områder

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte

%

2019

2018

2017

14

14

14

100 %

64 %

64 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

36 %

36 %

Andel menn

%

86 %

86 %

86 %

Andel kvinner

%

14 %

14 %

14 %

Antall årsverk

antall

13,5

13,6

N/A

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

7%

14 %

14 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

14 %

7%

7%

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær (H1)

H1-verdi

-

-

-

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær (H2)

H2-verdi

36,9

36,88

0,00

Sykefravær

%

0,9 %

0,4 %

0,6 %
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AGDER ENERGI VARME
Klimagassutslipp

Enhet

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

688,2

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

90,5

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

2,5

Kraftbransjen

Enhet

Nettoproduksjon

2018

2017

Ikke sammenlignbart grunnet
metodiske endringer

2019

2018

2017

GWh

168,00

172,00

161,80

Fjernvarmeproduksjon fra spillvarme

GWh

129,00

134,00

124,40

Fjernvarmeproduksjon fra biomasse

GWh

30,00

28,00

24,90

Fjernvarmeproduksjon fra fyringsolje

GWh

2,00

2,00

1,90

Produksjonskapasitet

MW

133

133,00

N/A

Bedriftskunder

antall

445

441

N/A

Privatkunder

antall

20

20

N/A

Tildeling av CO2-kvoter

antall kvoter

1661

2 021

N/A

Lengde fjernvarmerør

km

67

65

64

Lengde fjernkjølerør

km

17

16

14
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AGDER ENERGI
Agder Energi AS er morselskapet og administrasjonen i konsernet. Blant områdene som administrasjonen
jobber med på konsernnivå finner vi HR, økonomi, samfunnskontakt, prosjekt, innkjøp og teknologi.
Ansatte

Enhet

2019

2018

2017

Totalt

antall

183

170

162

Andel fast ansatte

%

95 %

94 %

96 %

Andel midlertidig ansatte

%

5%

6%

4%

Andel menn

%

59 %

55 %

59 %

Andel kvinner

%

41 %

38 %

41 %

Antall årsverk

antall

175,8

152,9

N/A

Andel pasjonister neste 5 år

%

11 %

12 %

14 %

Andel pensjonister neste 10 år

%

24 %

23 %

16 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær

H1-verdi

0,0

0,0

0,0

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0,0

0,0

0,0

Sykefravær

%

3,5 %

3,9 %

4,1 %

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

1,7

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

2,3

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert
Indirekte utslipp - Scope 3

2,3

Ikke sammenlignbart
grunnet metodiske endringer

265,7
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AGDER ENERGI
Energiforbruk

Enhet

2019

2018

2017

Elektrisitetsforbruk

kWh

3 225 571

2 450 525

4 250 000

Elektrisitetsforbruk med opprinnelsesgarantier

kWh

3 225 571

2 450 525

4 250 000

Energiforbruk fjernvarme og fjernkjøling

kWh

1 088 410

1 142 360

N/A

Kraftsenteret (Kristiansand)
Elektrisitetsforbruk

kWh

2 185 800

1 884 291

2 310 000

Elektrisitetsproduksjon solceller

kWh

35 579

30 000

40 000

Fjernvarmeforbruk

kWh

531 490

585 140

590 000

Fjernkjøleforbruk

kWh

128 180

149 250

500 000

Utleid kontorareal

m2

15 323

14 298

14 387

Areal benyttet av Agder Energi-selskaper (BTA)

m2

13 124

11 957

12 152

Energiforbruk pr. m2

kWh/m2

101

105,00

95,70

Stoa (Arendal)
Elektrisitetsforbruk

kWh

1 039 771

566 234

820 000

Fjernvarmeforbruk

kWh

428 740

407 970

N/A

Energiforbruk pr. m2

kWh/m2

181,90

98,60

129,70
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LOS
LOS er en av de største aktørene som leverer strøm til privatkunder over hele Norge, men hovedtyngden
av kundene er lokalisert på Sørlandet. Ved siden av rollen som strømleverandør ønsker også LOS å være
en pådriver for bruk av lønnsomme miljø- og klimavennlige energiløsninger hos sine kunder.

LOS er Miljøfyrtårnsertifisert og tilbyr
100 % fornybar energi-garanti til sine kunder.
Gjennom samarbeidet med Otovo, Norges
ledende leverandør av solstrøm, kan kundene på en enklere måte få solcelleanlegg
på sitt hus- eller garasjetak. En husholdning
med solcelleanlegg kan dekke en del av
strømforbruket med ren solenergi, og det
man ikke bruker selv kan man selge tilbake til LOS og få betalt for det. Dette er et
eksempel på hvordan LOS arbeider med

løsninger som er bra både for kundene,
samfunnet og selskapet.
LOS måler jevnlig kundenes opplevelse av
kundeservicen. I tillegg til egne interne
undersøkelser, blir LOS årlig målt opp mot
konkurrerende selskaper i strømbransjen
gjennom Norsk Kundebarometer i regi av
BI på våren, og EPSI Norges kundeservicemåling på høsten. LOS har i alle år vært i
toppsjiktet når det gjelder kundeservice

Ansatte

Enhet

og lojalitet i strømbransjen, og i Norsk
Kundebarometer for 2019 ble LOS trukket
frem som selskapet med mest lojale kunder.
I EPSI Norges måling i 2019 gikk LOS helt
til topps i kundetilfredshet. Undersøkelsen
viser at LOS er tett på kundene sine, de
holder kundene godt informert, og de yter
totalt sett bedre service enn sine største
konkurrenter.

2019

2018

2017

Totalt

antall

40

47

48

Andel fast ansatte

%

100 %

100 %

63 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

0%

37 %

Andel menn

%

48 %

45 %

44 %

Andel kvinner

%

53 %

55 %

56 %

Antall årsverk

antall

38,7

45,1

N/A

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

5%

2%

4%

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

13 %

9%

6%

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær

H1-verdi

0

0,00

0,00

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

Sykefravær

%

0

0,00

0,00

3,7 %

4,6 %

4,8 %
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LOS
Klimagassutslipp

Enhet

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

1,50

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

13,10

Kraftbransjen

Enhet

Antall kunder

antall

Personvern

Enhet

Klager på brudd på personvern

antall

2018

2017

Ikke sammenlignbart
grunnet metodiske endringer

2019

2018

2017

155 000

145 000

N/A

2019

2018

2017

0

0

N/A
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ENTELIOS
Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og
store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Entelios er spesialist på kraftstyring og
krafthandel i et marked hvor energi fra
fornybare kilder som vannkraft, vindkraft
og solenergi erstatter fossil energi. Kjerne
virksomheten til Entelios er styring og
handel av fornybar energi i det nordiske

og europeiske elektrisitetsmarkedet på
vegne av kundene. I tillegg er Entelios en
stor aktør innen salg av opprinnelsesgarantier for produsenter av vind-, vann- og
solenergi. Entelios ble i 2019 sertifisert i
henhold til ISO 14001, den internasjonalt

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte

anerkjente standarden for miljøledelse.
Formålet med styringssystemet er å minske
miljøavtrykket av selskapets tjenester og
produkter.

2019

2018

142

115

%

96 %

100 %

Andel midlertidig ansatte

%

4%

0%

Andel menn

%

71 %

68 %

Andel kvinner

%

29 %

27 %

Antall årsverk

antall

137,5

108,3

Andel pasjonister neste 5 år

%

4%

2%

Andel pensjonister neste 10 år

%

6%

9%

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

HMS

Enhet

2019

2018

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær

H1-verdi

0

0

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0

0

Sykefravær

%

4,3 %

3,8 %

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

Ikke
sammenlignbart
31,6
grunnet
metodiske
51,8
endringer
328,2

Kraftbransjen

Enhet

2019

2018

Antall kunder

antall

12 300

12 400

34,5
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MEVENTUS
Meventus er en uavhengig og ledende leverandør av service- og konsulenttjenester innen vindkraft.
Produktporteføljen omfatter tekniske og kommersielle forhold gjennom vindkraftprosjektenes livssyklus,
fra screening og utvikling til bygging og drift.

Meventus er et internasjonalt selskap med
hovedkontor i Kristiansand og med egne
datterselskaper i Danmark og Sverige. I
Meventus har de ansatte høy kompetanse
og lang erfaring med komplekse prosjekter,
både nasjonalt og internasjonalt.

Meventus har sterkt fokus på sikkerhet,
miljø og bærekraft gjennom å tilby produkter og tjenester hvor alle medarbeideres
sikkerhet settes i fokus. I tillegg er det
fokus på at miljøavtrykket i de operasjonelle virksomhetene er minst mulig og at

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte

produkt- og løsningsvalgene fokuserer på
utvikling og bruk av fornybare ressurser.

2019

2018

2017

4

5

6

%

100 %

100 %

83 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

0%

17 %

Andel menn

%

75 %

80 %

83 %

25 %

20 %

17 %

4

5

N/A

Andel kvinner

%

Antall årsverk

antall

Andel pensjonister neste 5 år

%

0%

0%

0%

Andel pensjonister neste 10 år

%

25 %

20 %

17 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

N/A

HMS

Enhet

2019

2018

2017

Ulykker pr. million arbeidstimer med fravær

H1-verdi

0

0

0

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0

0

0

Sykefravær

%

1,3 %

2,0 %

4,0 %

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

0,0

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

4,3

Kraftbransjen

Enhet

Antall kunder

antall

Personvern

Enhet

Klager på brudd på personvern

antall

Ikke sammenlignbart
grunnet metodiske endringer

2019

2018

2017

100

80

N/A

2019

2018

2017

0

0

N/A
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LATGALES ENERGETIKA
Latgales Energetika driver med vannkraftproduksjon i Latvia, hvor det også stilles krav til minstevannføring for å bevare friluftsområder og sikre fiskebestander i berørte vassdrag. Vannkvalitet og økologisk
status i dam og vassdrag overvåkes kontinuerlig for å sikre at vannkraftverkene ikke påvirker miljøet
negativt.

Fordi dammene selskapet drifter er eldre
og kunstig fremstilt, er det ikke et krav om
utbygging av laksetrapper. Det er derimot
implementert andre tiltak for å bevare det
økologiske mangfoldet.
Reglementene stiller krav til minstevannføring for å bevare friluftsområder og
sikre fiskebestander i berørte vassdrag.
Det er ikke registrert avvik fra dette i 2019.

Vannivået i dammer er strengt regulert og
overvåkes av selskapets automatiske vannlåssystem. Målet er å holde vannstanden
konstant uten å påvirke fiskens mulighet
til å forflytte seg. For å sikre vassdrag og
livskvaliteten til artene som bor der, måler
myndighetene vannstanden på en årlig
basis. Selskapet driver også kontinuerlig
vedlikehold av dammene slik at befolkningen kan bruke områdene til fisking, bading

Ansatte

Enhet

og annet friluftsliv. Ministry of Economy i
Latvia har i 2019 sendt en advarsel til
Latgales Energetika om at forsikrings
kopier har blitt levert for seint i forhold til
frist. Latgales Energetika har bedt om en
forklaring, men ikke fått dette. Selskapet
har ikke brutt loven og det vil ikke følge
sanksjoner av denne advarselen.

2019

2018

2017

Totalt

antall

6

6

6

Andel fast ansatte

%

100 %

83 %

N/A

Andel midlertidig ansatte

%

0%

17 %

N/A

Andel menn

%

67 %

67 %

67 %

Andel kvinner

%

33 %

33 %

33 %

Antall årsverk

antall

5

N/A

N/A

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

17 %

17 %

33 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

17 %

17 %

67 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

N/A

N/A

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

5,7

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

1,3

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

3,6

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

0,8

Kraftbransjen

Enhet

Nettoproduksjon

GWh

Antall kraftstasjoner

antall

Ikke sammenlignbart
grunnet metodiske endringer

2019

2018

2017

2,24

2,65

5,90

3

3

3
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UAB BALTIC HYDROENERGY
Baltic Hydroenergy produserer vannkraft i Litauen, hvor det også stilles krav til minstevannføring for
å bevare friluftsområder og sikre fiskebestander i berørte vassdrag. Kvaliteten av vann og økologisk
status i dammer og vassdrag overvåkes kontinuerlig for å sikre at vannkraftverkene ikke påvirker
miljøet negativt.

Fordi dammene selskapene drifter er eldre
og kunstig fremstilt, er det ikke et krav om
utbygging av laksetrapper. Det er derimot
implementert andre tiltak for å bevare det
økologiske mangfoldet.

Selskapet har i løpet av 2019 mottatt en
advarsel fra Energitilsynet i Litauen om at
en vannkraftstasjon en gang i løpet av året
har overskredet en maksimal kapasitet på
strømleveranse til nettet. Selskapet har

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte
Andel midlertidig ansatte

justert stasjonen og informert Energi
tilsynet og ikke fått noen sanksjoner for
dette.

2019

2018

2017

9

9

9

%

100 %

89 %

N/A

%

0%

11 %

N/A

Andel menn

%

78 %

78 %

78 %

Andel kvinner

%

22 %

22 %

22 %

Antall årsverk

antall

2

N/A

N/A

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

22 %

11 %

11 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

22 %

11 %

22 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2019

2018

2017

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

N/A

N/A

Klimagassutslipp

Enhet

2019

2018

2017

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

30,8

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

6,6

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

18,7

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

0,4

Kraftbransjen

Enhet

Nettoproduksjon

GWh

Antall kraftstasjoner

antall

Ikke sammenlignbart
grunnet metodiske endringer

2019

2018

2017

3,47

5,09

11,50

5

5

5
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GRI-RAPPORTERING I AGDER ENERGI
Samfunnsansvarsrapporten dekker følgende
selskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agder Energi Vannkraft AS
Agder Energi Nett AS
Agder Energi Kraftforvaltning AS
Agder Energi Varme AS
Agder Energi AS
LOS AS
Entelios AS, AB, AG og GmbH
Meventus AS
UAB Baltic Hydroenergy
Latgales Energetika

Med disse selskapene er i all hovedsak
konsernets virksomhet dekket. Basert på
en kost-nytte-vurdering er mindre selskaper
utelatt, uten at det vurderes å ha vesentlig
betydning for totalbildet av konsernets påvirkning på samfunn og ytre miljø.

En endring fra fjorårets rapport er at Otera
AB, som har byttet navn til Craftor AB, ikke
er med i årets rapport ettersom de rapporterer i Sverige etter svenske retningslinjer.

Agder Energi Venture er inkludert i Agder
Energis årsrapport, og det foretas årlige
vurderinger av om det er hensiktsmessig
og relevant å inkludere venture-virksomheter
i bærekraftrapporten.
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DATAKVALITET
Informasjonsinnhenting til rapporten, og
formidling av denne, er tilstrebet gjort på
best mulig måte. I den grad bakgrunns
informasjoner er tolket, er dette gjort i den
hensikt å gi et så riktig og relevant bilde
som mulig av den aktuelle situasjonen.
Dataene som ligger til grunn for rapportering vedrørende ytre miljø, er dels direkte
måledata, dels egen rapportering av
aggregerte tall fra selskapene og underleverandører, dels gjennomsnittsbereg
ninger og enkelte estimater. Derfor har
dataene ulik grad av presisjon. Data hentes
fra egne kilder og leverandører. Oppdaterte

utslippsfaktorer ligger i CEMAsys, verktøyet som brukes til klimaregnskapet.
Konsernet anser rapporteringen for å være
i henhold til GRI Standards, Core. Disse
prinsippene gjør at rapporten er etterprøvbar med informasjon som antas å være
relevant for interessentene.
Rapporten er ikke eksternt verifisert for
å se at tallmaterialet som samles inn er i
henhold til GRIs standard. GRI-indeksen
omfatter bare de punktene konsernet har
valgt å rapportere på. Det henvises kun til

punkter i General Standard Disclosures og
Specific Standard Disclosures som faktisk
benyttes i rapporten.
En komplett oversikt over GRIs rapporteringspunkter finnes på nettsidene til Det
globale rapporteringsinitiativet på https://
www. globalreporting.org.
Kontaktperson for forespørsler til rapporten
er direktør Samfunnskontakt, Unni Farestveit:
Unni.Farestveit@ae.no.
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ENDRINGER I RAPPORTEN FRA 2018
ORGANISATORISKE ENDRINGER
Rapporten for 2019 skiller seg ikke vesentlig fra rapporten for 2018 med tanke på
organisatoriske endringer. Ny konsernstruktur for Agder Energi som ble offentliggjort desember 2019, er først gjeldende
fra 2020.

OPPDATERT DATA FRA TIDLIGERE ÅRS RAPPORTERING
Det er enkelte endringer i tidligere rapporterte data. Endringene består i hovedsak
av feil som er oppdaget i innsamlingen av
data for 2019 og justering av tidligere
rapporterte tall. Der dette er ansett å være
uvesentlig for helhetsbildet til konsernet
eller det enkelte selskap, er dette ikke
påpekt ytterligere. De mest vesentlige
endringene, som ikke fremgår av tallene
rapportert av hvert enkelt selskap, er forklart og tydeliggjort.

rapportere. Dette skyldes enten utilgjengelighet av data eller at rapporteringsfeltet
er uaktuelt for selskapet. For begge tilfeller
er feltet rapportert med N/A, av det
engelske Not available, for å indikere at
data ikke er rapportert. Som følge av
endringer i tidligere års rapportering, betyr
det at datagrunnlaget har endret seg. I
tillegg til at selskaper utgår og inngår
i rapporten fra år til år, medfører det at
aggregerte tall ikke alltid er direkte sammenlignbare.

I den selskapsvise rapporteringen er det
tilfeller der selskapet ikke har data å
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GRI-INDEKS
OBLIGATORISKE PUNKTER
GRI

Forklaring

GRI-indeks

Bærekraft
rapport sidetall

Årsrapport
sidetall

Delvis
rapportering

Organisasjonen
102-1

Navn på organisasjonen

Agder Energi AS

102-2

De viktigste produktene og/eller tjenestene

102-3

Organisasjonens hovedkontor

102-4

Land som organisasjonen har virksomhet i

8

102-5

Eierskap og juridisk selskapsform

9

102-6

Markedene organisasjonen opererer i

9

102-7

Organisasjonens størrelse og omfang

102-8

Totalt antall ansatte etter ansettelsestype,
ansettelseskontrakt og region, fordelt på kjønn

6

102-9

Leverandørkjeden

8

102-10

Vesentlige endringer av organisasjonen i
løpet av rapporteringsperioden, som gjelder
størrelse, struktur eller eierskap

34

102-11

Bruk av føre var-prinsippet i organisasjonen

9

102-12

Eksterne initiativer, chartre eller prinsipper
for økonomiske, miljømessige eller
samfunnsmessige områder som organisasjonen
støtter

5

Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre
sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale
lobbyvirksomheter

7

102-13

9
Kristiansand

Ikke fordelt
etter region

Strategi
102-14

Uttalelse fra administrerende direktør

13

Etikk og integritet
102-16

Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder
og normer for adferd

10

102-17

Varslingskanal for potensielle brudd på etiske
retningslinjer

19

Selskapsledelse
102-18

Organisasjonens styringsstruktur, herunder
øverste myndighet og komiteer som er
ansvarlige for beslutninger om økonomiske,
miljømessige og samfunnsmessige temaer

7

Ledelsens ansvar for økonomiske, miljømessige
og samfunnsmessige områder

6

102-22

Sammensetning av styret og komiteer

16

102-23

Styreleder

32

102-20

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2019

35

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

GRI-INDEKS
OBLIGATORISKE PUNKTER
GRI

Forklaring

GRI-indeks

Bærekraft
rapport sidetall

Årsrapport
sidetall

Delvis
rapportering

Interessentinvolvering
102-40
102-41
102-42
102-43

Interessentgrupper som organisasjonen er i
dialog med
Prosent medarbeidere som er dekket av
kollektive tariffavtaler

6
64 %

Beskrivelse av hvordan organisajsonen velger
relevante interessenter

6

Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert
frekvens på dialog

6

Rapportering
102-45
102-46

102-47
102-48
102-49

Oversikt over alle enhetene som omfattes av
organisasjonens årsregnskap og årsrapport

32

Beskrivelse av prosess for å definere
rapportens innhold og avgrensninger samt
implementering av rapporteringsprinsippene

32

Oversikt over alle temaer som er identifisert
som vesentlige

4

Endring av historiske data fra tidligere
rapporteringer

34

Vesentlige endringer fra forrige rapport,
inkludert omfang, avgrensning av rapporten
eller målemetoder

34

102-50

Rapporteringsperiode

01.01.1931.12.19

102-51

Dato for utgivelse av forrige rapport

12. april 2019

102-52

Rapporteringsfrekvens

Årlig

102-53

Kontaktperson for spørsmål vedrørende
rapporten og rapportens innhold

Unni Farestveit

102-54

Rapporteringsnivå

Core

102-55

GRI-indeks

102-56

Praksis for ekstern verifikasjon av
rapporteringen

118

35
Ingen
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Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

GRI-INDEKS
VESENTLIGE ASPEKTER OG INDIKATORER
Indikator

GRI

Beskrivelse

Bærekraft
rapport
sidetall

Årsrapport
sidetall

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
9

118

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

9

118

103-3

Evaluering av styringssystemet

9

118

Korrupsjonsrisiko

205-1

Økonomiske verdier skapt og
distribuert

9

118

Kommunikasjon og opplæring

205-2

"Kommunikasjon og opplæring
angående anti-korrupsjons
retningslinjer og prosedyrer"

9

118

Totalt antall av erklært
korrupsjonshendelser og
beskrivelse av eventuelle
rettsaker.

9

118

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
9

118

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

9

118

103-3

Evaluering av styringssystemet 9

118

304-4

Totalt antall arter fra
IUCN-listen etter nivå og
utrydningsfare (kritisk truede,
truede, sårbare, nær truede,
lav bekymring)

118

Delvis
rapportering

Anti-korrupsjon

Organisasjonens tilnærming

103-2

Bekreftede korrupsjonshendelser 205-3

Biodiversitet
103-1
Organisasjonens tilnærming

Rødlistede arter og nasjonal
bevaringsliste for arter med
habitater i områder berørt av
drift

103-2

9

Brudd på lover og regler
103-1
Organisasjonens tilnærming

Samfunnsøkonomiske
etterlevelse
Miljømessige etterlevelse

103-2

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
10

118

Beskrivelse av
styringssystemet som dekker
vesentlige temaer

10

118

103-3

Evaluering av styringssystemet

10

118

419-1

Manglende overholdelse
av lover på det
samfunnsøkonomiske området

10

118

307-1

Manglende overholdelse av
miljølover og forskrifter

10

118
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Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

GRI-INDEKS
VESENTLIGE ASPEKTER OG INDIKATORER
Indikator

GRI

Beskrivelse

Bærekraft
rapport
sidetall

Årsrapport
sidetall

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
10

119

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

10

119

103-3

Evaluering av styringssystemet 10

119

403-9

Informasjon om dødsfall,
skader, farer som utgør en
risiko, og tiltak for å eliminere
dette

10

119

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
11

119

Beskrivelse av
styringssystemet som dekker
vesentlige temaer

11

119

103-3

Evaluering av styringssystemet 11

119

305-1

Rapportert i tonn CO2e

Delvis
rapportering

HMS

Organisasjonens tilnærming

Arbeidsrelaterte skader

103-2

Klimagassutslipp
103-1
Organisasjonens tilnærming

Direkte og indirekte
klimagassutslipp og
klimagassutslippintensitet

103-2

4

116
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Metodikk og utdypende informasjon

GRI-INDEKS
VESENTLIGE ASPEKTER OG INDIKATORER
Indikator

GRI

Beskrivelse

Bærekraft
rapport
sidetall

Årsrapport
sidetall

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
13

121

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

13

121

103-3

Evaluering av styringssystemet 13

121

Hendelser som omfatter
416-2
manglende overholdelse av helse
og sikkerhetspåvirkning ved
produkter og tjenester

Hendelser av manglende
overholdelse av regelverk som
medfører bøter eller straff,
forskrifter som gir en advarsel,
og frivillige retningslinjer
13

121

Delvis
rapportering

Kunders helse og sikkerhet

Organisasjonens tilnærming

103-2

Økonomiske resultater
(direkte)

Organisasjonens tilnærming

Økonomiske verdier skapt og
distribuert

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
14

103-2

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

14

103-3

Evaluering av styringssystemet 14

201-1

Direkte økonomiske resultater
generert og distribuert på
periodisk basis

14

122
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Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

GRI-INDEKS
VESENTLIGE ASPEKTER OG INDIKATORER
Indikator

GRI

Beskrivelse

Bærekraft
rapport
sidetall

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
15

103-2

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

Årsrapport
sidetall

Delvis
rapportering

Økonomiske resultater
(indirekte)

Organisasjonens tilnærming

Betydelige indirekte
økonomiske innvirkninger

15

103-3

Evaluering av styringssystemet 15

203-3

Eksempler på identifiserte
indirekte økonomiske
innvirkninger fra selskaper
og vesentligheten av
disse indirekte resultater i
sammenheng med eksterne
referanseverdier og
interessenters prioriteringer

15

Opplæring av ansatte
103-1
Organisasjonens tilnærming

Andel ansatte som mottar
regelmessig vurdering av
prestasjoner og karriereutvikling

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
12

119

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

12

119

103-3

Evaluering av styringssystemet 12

119

404-3

Prosentvis andel av alle
ansatte som har mottatt
regelmessig tilbakemelding
og vurdering, etter kjønn og
ansattkategori

12

119

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
12

119

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

12

119

103-3

Evaluering av styringssystemet 12

119

418-1

Antall dokumenterte klager for
brudd på kundenes personvern,
etter klager mottatt fra
utenforstående parter og
etter total antall identifiserte
tyverier eller tapt kundedata
12

119

103-2

Personvern
103-1
Organisasjonens tilnærming

Klager vedrørende brudd på
kundenes personvern og tap
av kundedata

103-2
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Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

GRI-INDEKS
VESENTLIGE ASPEKTER OG INDIKATORER
Indikator

GRI

Beskrivelse

Bærekraft
rapport
sidetall

Årsrapport
sidetall

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
13

120

103-2

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

13

120

103-3

Evaluering av styringssystemet 16

120

Kraftbransjen

EU-2

Nettoproduksjon

16

116

Kraftbransjen

EU-3

Antall kunder

16

Kraftbransjen

EU-4

Lengde på kraftlinjer

16

Kraftbransjen

EU-15

Antall ansatte som pensjoneres
de neste 5 og 10 år
15

Kraftbransjen

EU-28

Hyppighet av utkobling

16

115

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer
14

120

103-2

Beskrivelse av styrings
systemet som dekker
vesentlige temaer

14

120

Evaluering av styringssystemet 14

120

Delvis
rapportering

Spesifikke områder for
kraftbransjen

Organisasjonens tilnærming

Virksomhet som påvirker
lokalsamfunnet

Organisasjonens tilnærming

103-3
Aktiviteter med lokalsamfunnet, 413-1
konsekvensanalyse og utviklings
program

Prosentvis andel av aktivitet i
div. grupper og interessenter
14
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Metodikk og utdypende informasjon

Foto: Agder Energi.

God kraft. Godt klima.

Agder Energi
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand
Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Telefon: 38 60 70 00
Organisasjonsnummer: NO 981 952 324

Forsidefoto: Vatnedalsdammen i Setesdal
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