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AGDER ENERGI BÆREKRAFT

2021

På damanlegget til det nye kraftverket
Fennefoss som bygges på Evje, installeres
luftstyrte flomluker, hvor store gummiputer
åpner og lukker lukene ved hjelp av trykk
luft. Fordelen med disse i forhold til vanlige,
hydraulikkstyrte luker, er at det ikke er
risiko for oljeutslipp. Blir det lekkasje
er det kun luft som slipper ut.
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BÆREKRAFTRAPPORTERING I AGDER ENERGI
Agder Energi rapporterer årlig sitt arbeid
med bærekraft i henhold til det globale
rapporteringsinitiativet GRI Standards.
Rapporteringen er delvis dokumentert i
årsrapporten, der en vil finne den over
ordnede og viktigste informasjonen. I selve
bærekraftrapporten finnes mer utdypende
informasjon knyttet til konsernet og datter
selskapene.
Den første delen av bærekraftrapporten
inneholder informasjon om konsernets

arbeid med bærekraft og samfunnsan
svar, 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 leveran
dørkjeder og hvordan det arbeides med
nyskaping og rammevilkår. Her presen
teres også aggregerte data for hele kon
sernet.

Den andre delen av bærekraftrapporten er
spesifikk for hvert enkelt rapporterende
selskap. Denne delen inkluderer en kort
introduksjonstekst for det aktuelle sel
skapet, bærekraftdata som alle selskap i
konsernet rapporterer på, samt bære
kraftdata som er særlig relevant for det
enkelte selskap.
Avslutningsvis presenteres metodikken for
innsamlet data sammen med mer teknisk
informasjon om rapporteringsprosessen.

Agder Energi har inngått partnerskap med Green Investment Group, en av verdens største investorer og utviklere av grønn infrastruktur,
for å delta i konkurransen om å utvikle havvind på Utsira Nord. Illustrasjonsbilde: Envato Elements
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NOEN HOVEDPUNKTER

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

Biodiversitet
Fire arter følges spesielt nært for å
ivareta deres habitater

Brudd på lover og regler
Ingen bøter eller andre sanksjoner for
brudd på lover og regler

HMS

Klimagassutslipp
Direkte utslipp
- Scope 1: 6 636 t CO2e
Indirekte utslipp
- Scope 2: Fysisk perspektiv: 265 t CO2e
- Scope 2: Markedsbasert: 15 t CO2e
- Scope 3: 2 660 t CO2e

Alle ansatte er dekket av konsernets
HMS-system

Kraftbransjen/fornybarbransjen
Attraktiv og utviklende arbeidsplass

8 900 GWh nettoproduksjon

Alle ansatte får regelmessig tilbake
meldinger og vurdering av prestasjon
og karriereutvikling
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STATUS BÆREKRAFTMÅL 2021
Globale bærekraftutfordringer krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Agder Energi har valgt
syv av FNs 17 bærekraftmål som det naturlige utgangspunktet for videre arbeid med miljø og bærekraft:

STATUS

VÅRT MÅL
• Vannkraftverkene skal være disponible
for produksjon 98 prosent av tiden. FN
delmål 7.2.

• 96,2 prosent. Dette er lavere enn målet, men en forbedring fra fjoråret. Havari på
bærelageret på Rygene kraftstasjon og lukehavari på Holen kraftstasjon er de to
enkelthendelsene som trekker ned årets tilgjengelighet mest. I tillegg til at kraft
stasjonene Bjelland og Tryland var ute i lengre tid på grunn av reparasjoner,
har det vært stanser på grunn av prosjekter og vedlikehold.

• Fornybarandelen i fjernvarmen er minst
99 prosent.

• 89 prosent fornybarandel i fjernvarmen. Dette er lavere enn målet, men sommeren
2021 ble selskapets viktigste fjernvarmeleverandør, Returkraft, rammet av en
eksplosjon. Dette førte til at leveransen stoppet opp og var ute av drift i et halvt år.

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

STATUS
VÅRT MÅL

• Vi bidrar til grønne fremtidsrettede
arbeidsplasser. Konsernet skaper og
distribuerer økonomisk verdi, ikke
bare til eiere, men til ansatte, långivere, det offentlige. FN delmål 8.2.

VERDIER TIL FORDELING

FORDELING AV
VERDIER I 2021
(MILL. KR)

Netto fordelt selskap

2 300

Netto fordelt ansatte

712

Netto fordelt långivere

166

Netto fordelt det offentlige
Netto fordelt eiere

2 628
755

2021

2020

2019

Netto fordelt
selskap

35 %

23 %

27 %

Netto fordelt
ansatte

11 %

22,5 % 14 %

Netto fordelt
långivere

3%

7,1 %

Netto fordelt
det offentlige

40 %

35,5 % 52 %

Netto fordelt
eiere

12,3 %

12,3

7%

-%

• Alle ansatte i Agder Energi vet hva
verdien av mangfold er for et fremtids
rettet konsern og i Agder Energi jobber
vi aktivt for å fremme mangfold og
likestilling. FN delmål 8.5 og 8.8.

• Agder Energi jobber kontinuerlig med dette og vi ble resertifisert som en «Likestilt
arbeidsliv-bedrift» i 2021.

• Vi skal være en arbeidsplass uten
ulykker og jobbrelatert sykefravær.
Vi skal ha høy trivsel og medarbeidere
skal ha fokus på egen helse. Syke
fraværet skal være under 3 prosent.
FN delmål 8.8.

• Sykefraværet var 2,8 prosent. Vedvarende hjemmekontor grunnet Covid-restriksjo
ner har vært utfordrende for enkelte og ergonomi, søvn, fysisk
aktivitet og helse har vært fokusområder.
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STATUS

• Ha minst 99,98 prosent oppetid på
vårt nett i Agder. FN delmål 9.1.

• 99,981 prosent oppetid.

• Agder Energi Nett skal ha kort saks
behandlingstid for tilknytning av nye
kunder, og vi skal bygge riktig infra
struktur til riktig tid på riktig sted.
FN delmål 9.1. og 9.4.

• Agder Energi Nett har fått økt antall henvendelser om tilknytning, likevel har
saksbehandlingstiden fra kunden henvender seg til fysisk tilknytning har funnet sted,
vært på tilsvarende nivå som 2020. Antall henvendelser har økt med 27 prosent fra
2020 til 2021 for enklere tilknytninger. For store næringskunder er tilsvarende økning
i antall henvendelser 16 prosent fra 2020 til 2021.

VÅRT MÅL

STATUS

• Innen 2025 skal alle leverandører
levere i henhold til våre krav for bærekraft og vi baserer våre innkjøp på
10 Prinsipper for Grønt Innkjøpsvett
utarbeidet av Skift. FN Delmål 12.6
og 12.7.

• Krav og forventninger til våre leverandører er konkretisert gjennom våre Retningslinjer
for samfunnsansvar og etikk som er en del av våre kontraktsdokumenter. Vi er i gang
med å sette konkrete målsetninger (prinsipp 1 av de 10 Prinsipper for Grønt Innkjøpsvett
utarbeidet av Skift) sammen med de enkelte selskap. Lengst fremme er Agder Energi
Vannkraft, og man ønsker å benytte deres fremgangsmåte og erfaringer i konsernets
videre prosess for å sette klare og ambisiøse mål for bærekraftige anskaffelser.

• Innen 2025 skal minimum 95 prosent
av verdien av anskaffelsene være fra
leverandører som er miljøsertifisert
etter ISO 14001, Miljøfyrtårn eller har
et tilsvarende miljøledelsessystem på
plass. FN Delmål 12.6 og 12.7.

• 52 prosent.

• Vi skal sørge for at alle ansatte har
relevant informasjon om, og er seg
bevisst, bærekraft i all vår virksomhet.
Vi skal ha et aktivt forhold til å redusere
negative konsekvenser og risiko for
skade på det ytre miljøet og bidra til
effektiv ressursbruk. FN Delmål 12.8.

• Agder Energi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen og bevisstheten omkring
bærekraft. Ansatte vurderer i en medarbeiderundersøkelse sin kjennskap til Agder
Energis bærekraftmål i gjennomsnitt til 8 på en skala fra 1-10.
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STATUS

• Vi skal redusere egne klimagassutslipp
i henhold til å begrense global opp
varming til 1,5 ºC. Vi reduserer minimum
5 % årlig og 50 % innen 2030. FN
Delmål 13.2.

• Langt unna målet om 5 % årlig reduksjon. Dette skyldes i hovedsak at Agder Energi
Varme økte sine utslipp fra 542 tCO2e i 2019 til 5 575 tonn i 2021 ettersom
overskuddsvarmeleverandøren, Returkraft, ble rammet av en eksplosjon og over
skuddsvarmen derfra måtte erstattes med forbrenning av olje for en periode på et
halvt år. For mer detaljert beskrivelse, se kapitel om Klimagassutslipp.

• Vi følger opp klimarisiko årlig i
konsernet og rapporterer etter
TCFD-standarden. FN Delmål 13.3.

• Vi har fulgt opp klimarisiko i konsernet, se egen TCFD-rapport for Agder Energi
2021.

• Innen 2025 skal alle nye prosjekter
ta hensyn til klimarisiko, vi unngår
økte konsekvenser fra klimaendringer,
og vi har nye inntekter som følge av
klimaendringer. FN Delmål 13.3.

• Det er etablert et prosjekt som jobber aktivt blant annet med å få hensynet til
Klimarisiko inn i prosjekter og alle deler av virksomhetsstyringen vår.

LIVET PÅ
LAND

VÅRT MÅL
• Vi tar hensyn til sårbar natur og
biologisk mangfold på land og i våre
vassdrag når vi bygger og drifter

STATUS
• Ingen alvorlige miljøhendelser knyttet til biologisk mangfold.

våre anlegg. Vi har som mål å unngå
alvorlige miljøhendelser. FN Delmål
15.1 og 15.5.

VÅRT MÅL

STATUS

• Samarbeid er en forutsetning for å nå
FN-målene. For å akselerere det grønne
skiftet søker vi nye partnerskap og
allianser med aktører som utfyller vår
kompetanse. FN Delmål 17.16.

• Sammen med NOAH, Bellona og Arendal kommune etablerer vi en verdikjede for
batterier rundt Morrows planlagte gigafabrikk i Sør-Norge.

• Vi bidrar til utprøving av morgendagens
energiløsninger for byer og samfunn
gjennom vår deltagelse i Electric
Region Agder. FN Delmål 17.17.

• Sammen med Siemens, Elektroforeningen og Bellona kåret vi Norges mest
elektrifiserte kommune under Arendalsuka 2021.

Vi samarbeider med Vårgrønn og Green Investment Group for å delta i konkurransen
om å utvikle havvind på norsk sokkel.
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HVA BETYR SAMFUNNSANSVAR OG
BÆREKRAFT FOR AGDER ENERGI?
Samfunnet og næringslivet
henger tett sammen og på
virker hverandre. Næringsli
vet er avhengig av et velfun
gerende og bærekraftig samfunn for å
drive verdiskaping, og samfunnet er av
hengig 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 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 sam
funnsansvar og kommunikasjon angående
samfunnsansvar. Derfor utarbeider kon
sernet årlig sin egen bærekraftrapport.

Vi jobber aktivt med FNs 17 mål for bæ
rekraftig utvikling. I 2021 reviderte vi kon
sernmålene våre for bærekraft i henhold
til ny konsernstrategi. 7 av de 17 bære
kraftmålene danner grunnlag for konsern
målene for bærekraft samt mål og hand
lingsplaner for datterselskap og
virksomhetsområder i Agder Energi.
Agder Energis arbeid med samfunnsansvar
og bærekraft baserer seg på konsernets
verdier, og bærekraft gjennomsyrer stra
tegi, mandat og den daglige driften. FNs
bærekraftmål er basert på globale utfor
dringer som krever innsats fra virksomheter
i fellesskap. Mange virksomheter står ofte
med de samme problemstillingene om
hvordan de kan opptre samfunnsansvarlig,
og bruker store ressurser på å løse dem
hver for seg. På bakgrunn av dette støtter
Agder Energi aktivt opp om FN-nettverket
Global Compact. FNs Global Compact er
verdens største næringsorganisasjon for
samfunnsansvar og jobber for at sam
funnsansvar og bærekraft skal være en
naturlig del av strategien til medlemsvirk
somhetene.

sertifisert bedrift. Arbeidet med både
samfunnsansvar og bærekraft skal gi et
betydelig bidrag til konsernmålene, og
være veien til grønn, langsiktig lønnsomhet
for konsernet.
Det overordnede målet for konsernets
strategi er å skape lønnsom vekst inn i en
fornybar fremtid. For å oppnå dette skal
konsernet bygge på kjernevirksomheten,
ved å videreutvikle den fornybare vann
kraften, utvikle det smarte kraftnettet, og
øke satsingen både innen forvaltning og
handel av kraft, og i kundegrensesnittet.
Et bærende element i konsernets strate
gier at Agder Energi skal sette fart i det
grønne skiftet. Konsernet skal bidra til et
fornybart samfunn, og muliggjøre grønn
omstilling for kunder og partnere. Det
innebærer å utvikle ny industri og nærings
liv basert på tilgang til fornybar energi.
Det anses å være et stort potensial for
vekst innen nye grønne verdikjeder i et
samfunn som i stadig større grad etterspør
produkter og tjenester som er framstilt på
en bærekraftig måte.

I tillegg til FNs Global Compact, har Agder
Energi et tett samarbeid med andre aktø
rer innen bærekraft og næringsutvikling.
Dette er Skift – Næringslivets klimaledere,
miljøstiftelsen ZERO, samt Klimapartnere.
Agder Energi er også en Miljøfyrtårn-

Med denne boksen tjente Morten Fuglerud
i Snarum Gartneri i Lier 30.000 kroner på
å koble ut strømmen i 30 sekunder. Den
tekniske løsningen er levert av det Agder
Energi-eide selskapet Enfo og sørger for
at utkoblingen skjer helt automatisk uten
involvering fra sluttkunden. Muligheten til
å redusere forbruket i kritiske perioder blir
et viktig verktøy for å utnytte strømnettet
best mulig. Det kan også bidra til å unngå
strømbrudd i perioder med mye forbruk.
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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. Samarbeid med interessenter er derfor en del av
selskapets daglige virke.
Hvert av selskapene definerer sine viktigste interessenter i sin forretningsplan, og konsernets viktigste
interessenter er de som selskapene samlet har identifisert som viktige. Blant viktige interessentgrupper
er ansatte, eiere, kunder, interesseorganisasjoner, myndigheter, leverandører, kredittgivere og andre
forretningspartnere.
Bærekraftrapporteringen er en sentral del av kommunikasjonen med konsernets viktigste interessenter
og hensikten med denne rapporteringen er å møte deres behov for informasjon om konsernets arbeid
med å integrere samfunnsansvar og bærekraft i sin daglige virksomhet.

ANSATTE
Konsernet hadde ved utgangen av året
935 faste og midlertidige ansatte. Blant
selskapene som inkluderes i denne rap
porten var det registrert 710 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 Nego
tia er alle representert med hver sin ho
vedtillitsvalgt i konsernet. I tillegg er det
en felles konsernhovedtillitsvalgt. Det er
etablert flere møteplasser mellom de til
litsvalgte, ledelsen i konsernet og ledelsen
i datterselskapene. Blant de viktigste er
konsernutvalg, konsernmøte, arbeidsmil
jøutvalg og bedriftsutvalg.

arbeidsliv. Prosjektet handler om likestilling
i vid forstand. Dette innbefatter like mulig
heter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet,
funksjonsevne og seksuell orientering.
Agder Energi jobber kontinuerlig med
dette og ble resertifisert som en «Likestilt
arbeidsliv-bedrift» i 2021.

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

EIERE
Konsernledelsen møter hvert år eierkom
munene gjennom møter med formannskapet
eller kommunestyret. De kommunale eierne
arrangerer også jevnlige eiermøter. Ho
vedtemaet 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 kon
sernledelsen og styret skjer gjennom

formaliserte prosesser hvor eierne blir
orientert om viktige hendelser og kan være
med på å avgjøre større beslutninger.

for tilpasning av selskapet kommunikasjon
med markedet og kundene. I tillegg til egne
undersøkelser, deltar også LOS i en rekke
nasjonale målinger som gjennomføres for
strømbransjen, blant annet Energibarome

teret til TNS Kantar, Norsk Kundebarometer
til BI, og kundetilfredshetsundersøkelsen
til EPSI Rating Norge.

KUNDER
Kunder er en viktig interessentgruppe for
de selskapene i konsernet som opererer i
privat- og bedriftsmarkedet. I LOS gjen
nomføres det regelmessige kundeunder
søkelser, og resultatene danner grunnlaget
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KAPITALMARKEDET
Agder Energi er avhengig av kapitalmar
kedet og tilgang på kapital og finansiering
til gode betingelser. Kapitalmarkedet er

opptatt av økonomiske resultater, klima
risiko, klimagassutslipp, miljøplaner, mang
fold og god virksomhetsstyring.

INTERESSEORGANISASJONER
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, nasjo
nale og internasjonale grupper, råd og
utvalg som arbeider med bransjens ram
mebetingelser. Det gjelder både faglige og
næringspolitiske organisasjoner.
Blant de mest fremtredende er Energi
Norge, som er en interesse- og arbeids
giverorganisasjon for energibedrifter til

sluttet NHO. Andre organisasjoner som
Agder Energi deltar i er Eurelectric — The
Association of the Electricity Industry in
Europe.
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 nærings
utvikling. Dette skjer blant annet gjennom
en samarbeidsavtale med miljøstiftelsen

ZERO, som har pågått siden 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 klima
nettverket Skift. Skift har som mål å gå
foran og vise hvilke forretningsmuligheter
som ligger i overgangen til lavutslippssam
funnet.

MYNDIGHETER OG LOKALMILJØET
I alle utbyggingsprosjekter legges det vekt
på 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 gjen
nomføres 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.

STRATEGISKE SAMARBEIDSPARTNERE
Et vesentlig utviklingstrekk det pekes på
i konsernstrategien er at nye aktører og
samarbeidsformer gjør seg gjeldende
innen Agder Energis forretningsområder.

I tillegg til tradisjonelle samarbeidspart
nere og rammesettere, er det derfor vik
tig for konsernet å etablere partnerskap
og allianser med nye aktører. Formålet er

å skape økt kraft til å utvikle nye posisjoner
for å oppfylle konsernets overordnede
målsettinger.
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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, leg
ger også føringer for risikostyring i hele
verdikjeden. For å være en positiv bidrags
yter i samfunnet stiller konsernet krav til
alle sine leverandører – fra internasjonale
leverandører av råvarer, til lokale utføren
de entreprenører. For å demonstrere at

etiske hensyn gir et konkurransefortrinn,
legger Agder Energi blant annet vekt på
transparens og ansvarlige arbeidsforhold
når leverandører velges.
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 størrelses
orden inntil en milliard kroner. Innkjøpene
vil da typisk variere fra bygg- og anleggs
arbeid til avanserte tekniske komponenter.
Tekniske anlegg vil ofte involvere under
leverandører i flere land.

Agder Energi kjøper årlig inn varer og tjenester for over 2 milliarder kroner. Rundt 40 prosent av innkjøpene, eller om lag 750 millio
ner kroner, ble i 2019 gjort i Agder-regionen. Et eksempel på et prosjekt som skapte store ringvirkninger for leverandører, er byggingen
av ny demning ved Langevatn i Åseral og rehabiliteringen av den rasutsatte tunnelen mot Nåvatn. Prosjektet, som ble ferdigstilt våren
2021, gir mulighet til å øke strømproduksjonen tilsvarende forbruket til rundt 2 600 boliger.
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VESENTLIGHETSANALYSE
Et av grunnprinsippene i
GRI Standards er at selska
per skal utforme sin bære
kraftrapportering basert
på de bærekrafttemaene som er mest
vesentlige for selskapet. En vesentlig
hetsanalyse er en kartlegging av hvilke

muligheter og risikoer selskapet står oven
for, samt hvem som er selskapets viktigste
interessenter og hva disse er mest opptatt
av. En vesentlighetsanalyse ble gjennom
ført høsten 2020 og denne danner grunn
laget for Agder Energis arbeid med bære
kraft og samfunnsansvar.

Figuren under viser de viktigste og mest
vesentlige temaene for interessentene når
det gjelder vår påvirkning på omgivelsene.

Vesentlig

Klimagassutslipp

Samfunnsøkonomisk påvirkning

Betydning for interessentene

Mangfold og like muligheter
Antikorrupsjon
Biodiversitet

Attraktiv og utviklende arbeidsplass
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Brudd på lover og regler

Klimarisiko
Leverandørkjede, arbeidsforhold

Leverandørkjede, miljøvurdering

Påvirkning på lokalsamfunnet

Kraftbransjen

Viktig

III
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Omfang av Agder Energis økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger
Vesentlig

Viktig

Økonomi

Klima og miljø

Sosiale forhold

Figuren gir en oversikt over vesentlige risikoer og muligheter for Agder Energis økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige påvirkning
som vises på x- aksen. Hva som i betydelig grad vil påvirke vurderingene og valgene til selskapets interessenter vises på y-aksen.

Det er ikke utført en ny kartlegging for å
identifisere konsernets mest vesentlige
områder i 2021, men det er gjort en vur

dering og det antas at de områdene som
ble valgt høsten 2020 fortsatt er de mest
vesentlige temaene.
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Resultatet av vesentlighetsanalysen er 12 temaer som ble trukket frem som spesielt viktige:

ANTIKORRUPSJON
I likhet med næringslivet generelt, står
Agder Energi overfor risiko knyttet til øko
nomisk kriminalitet som korrupsjon, mislig
heter og ulovlig prissamarbeid. Styret og
ledelsen i Agder Energi er ansvarlig for at
det er implementert et robust antikorrup
sjonssystem der opplæring av ansatte er
et viktig element.
Gjennom Agder Energis etiske rammeverk
har alle ansatte et ansvar for å forebygge

korrupsjon. Det arbeides med forebyggende
tiltak, som etiske retningslinjer, dilemma
trening og internkontroll. Alle ansatte
gjennomgår årlig e-læringskurs i disse
temaene. En håndbok om antikorrupsjon
er tilgjengelig for alle ansatte i Norge og
våre internasjonale virksomheter.

internt og eksternt. Agder Energi har
etablert et tverrfaglig etisk råd for å hånd
tere saker som rapporteres gjennom vars
lingskanalen.
Alle ansatte i Agder Energi har fått infor
masjon og opplæring om konsernets ret
ningslinjer og prosedyrer for antikorrupsjon.

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

ATTRAKTIV OG UTVIKLENDE ARBEIDSPLASS
Agder Energi er tydelig på at medarbei
dernes kompetanse er en viktig ressurs.
For å være en attraktiv og utviklende ar
beidsplass, er konsernet opptatt av å ta
godt vare på de ansatte.
Virkemidlene i konsernstrategien som er
knyttet til innovasjon og forretningsutvikling,
samt digitalisering og teknologiadapsjon,
er viktige for konsernets arbeid med kom
petanse. Derfor arbeider konsernet for å
etablere en sterk kultur for kontinuerlig
forbedring, fornying og innovasjon.

Agder Energi styrker kontinuerlig sin kom
petanse og endringsevne. Vi videreutvikler
våre kompetansemiljøer og øker fokuset
på talenter. Som en del av strategien har
vi fokus på traineer. Agder Energi har som
mål til enhver tid å ha en trainee i hvert
forretningsområde, samt en konserntrainee.
Gjennom konsernets engasjement med
Trainee Sør, har konsernet hatt over 100
traineer i mange deler av virksomheten.

og mobiliteten internt er økende. Derfor
bruker konsernet i større grad fleksible
arbeidsstrukturer, hvor tilrettelegging for
å benytte kompetanse på tvers uten å
bytte organisatorisk enhet, er vektlagt.
Det legges i stor grad til rette for mulig
heter til karriereutvikling i konsernet.

Konsernet opplever et økt behov for å
benytte kompetanse på tvers av selskaper,

BIODIVERSITET
Biodiversitet er viktig for konsernet som
helhet, men er spesielt viktig for Agder
Energi Vannkraft og Agder Energi Nett.
Agder Energi Vannkraft fokuserer på bio
logisk mangfold i vassdragene de opererer
i, mens for Agder Energi Nett er kraftlinje
nes påvirkning av sårbare arter et viktig
tema. Konsernet har kontinuerlige vurde
ringer for hvorvidt det er behov for å gjøre
endringer i arbeidet med biologisk mang
fold.

Reguleringsanlegg og kraftstasjoner med
fører 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 52 hel- og deleide kraftsta
sjoner inkludert 3 kraftstasjoner i Latvia.
Nettvirksomheten er i seg selv ikke foru
rensende, men kraftlinjene har en landskaps

virkning, 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 sterkt
truet art. Laks og rein ble i løpet av 2021
løftet opp fra arter med lav bekymring til
å bli definert til arter som er nær truet,
disse påvirkes også av driften ved vann
kraftanleggene.

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2021

13

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

BRUDD PÅ LOVER OG REGLER
For konsernet er det viktig å oppfylle krav
i henhold til 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 compli
ance-funksjon.
Agder Energis compliance-system består
av forebyggende, avdekkende og håndte
rende funksjoner. Morselskapet og de

største virksomhetsområdene i konsernet
har en egen compliance-ansvarlig.

uønskede hendelser, er ilagt overtredel
sesgebyr, bøter eller andre sanksjoner fra
offentlige myndigheter i løpet av 2021.

Én gang i året rapporterer datterselska
pene i konsernet status på compliance-om
rådet til morselskapet. Per i dag er det
ikke etablert et system for løpende rap
portering av brudd på lover og regler.
Ledelsen har ikke informasjon om at noen
av datterselskapene i konsernet har hatt

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et pri
oritert område på alle nivåer av organisa
sjonen. Arbeidet med HMS er regulert
gjennom lovverket, egne føringer, instruk
ser 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 2,2 i 2021. Syke
fraværet var på 2,8 prosent. Det har vært

en positiv utvikling i de fleste selskapene
i koronasituasjonen. Det jobbes aktivt med
å fange opp begynnende langtidsfravær
og oppfølging av sykefravær i konsernet.
Dedikerte HMS-ledere i produksjonsvirk
somhetene håndterer rapporteringen og
fasiliterer forbedringsarbeidet knyttet til
HMS ved behov, samt etter definerte inn
slagspunkter. Alle arbeidstakere er dekket
av et systematisk HMS-system med
AMU-møter og mulighet for innrapportering
av farlige forhold og ulykker. Medarbei
dernes deltakelse og medvirkning i HMSarbeidet skjer blant annet gjennom selskap
enes 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 varslings
kanal 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 bered
skap, byggherreansvar under prosjekter,
omorganisering og driftsforhold. Ansvaret
for oppdatering følges opp av virksom
hetens egen Risk Manager. For arbeids
operasjoner benyttes det Sikker Jobb
Analyser (SJA), som gjennomføres av ut
førende 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
For et konsern som er basert på produksjon,
distribusjon og salg av fornybar energi, er
lavt klimagassutslipp et vesentlig konkur
ransefortrinn og viktig i konsernets verdi
skaping.
Konsernet jobber med å minimere eget
klimagassutslipp og i 2021 ble målene våre
godkjent av det verdensomfattende Sci
ence Based Targets Initiative. Våre god
kjente mål er: Redusere direkte klimag
assutslipp (scope 1) og indirekte utslipp
fra energibruk (scope 2) med 50 prosent
innen 2030, med 2019 som basisår. I tillegg
skal vi sette krav til at betongleverandører
innen 2025 selv har satt seg egne mål
etter Science Based Targets Initiative,
indirekte utslipp fra innkjøp og materialer
(scope 3).
Klimaregnskapet utføres med bruk av et
IT -verktøy fra leverandøren CEMAsys.
Dette verktøyet er basert på den interna
sjonale standarden ”A Corporate Accoun
ting and Reporting Standard”, utviklet av
”The Greenhouse Gas Protocol Initiative”
- GHG protokollen. Dette er verdens mest
benyttede metode for å måle klimagass
utslipp for en bedrift, og 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 ope
rasjonell kontroll. Dette inkluderer all bruk
av fossilt brensel for stasjonær bruk til
spisslast i fjernvarme eller transportbehov
(egeneide eller leasede kjøretøy). Videre
inkluderes direkte prosessutslipp av iso

lergassen SF6 for Agder Energi Vannkraft
og Agder Energi Nett der dette er relevant.
Scope 2: Obligatorisk rapportering av in
direkte utslipp knyttet til innkjøpt energi;
elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. GHG
krever en todelt rapportering av elektrisi
tetsforbruk. Fysisk perspektiv (lokasjons
basert metode) har utslippsfaktor basert
på faktiske utslipp knyttet til elektrisitets
produksjon innenfor et spesifikt område.
Markedsbasert perspektiv bruker utslipps
faktor basert på om virksomheten velger
å kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke.
Selskapene i konsernet har til sammen
anskaffet opprinnelsesgarantier for hele
sitt forbruk på 24 714 MWh i Norge og
Sverige. Agder Energi Nett får sine inntek
ter regulert av myndighetene. Inntekts
rammen tar i liten grad høyde for kjøp av
opprinnelsesgarantier for tap i overfø
ringsnettet. Nettapet til Agder Energi Nett
var i 2021 på ca. 320 GWh.
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 Ener
gi Vannkraft. I tillegg er bruk av drivstoff
til helikopter brukt til inspeksjonsflyging
for Agder Energi Nett tatt med.
Resultat Science based target 2021:
Scope 1: De direkte utslippene våre i scope
1 skulle etter planen reduseres med ca. 5
prosent per år,men de har økt betydelig
fra 1 753 tCO2e i 2019 til 6 636 tCO2e i
2021. Det er en økning på 279 prosent.

Dette skyldes i hovedsak en økning på
5 033 tCO2e hos Agder Energi Varme
ettersom overskuddsvarmeleverandøren,
Returkraft, ble rammet av en eksplosjon
og overskuddsvarmen derfra måtte erstat
tes med forbrenning av olje for en periode
på et halvt år. Utslippene fra SF6 gass har
økt med 51 tCO2e (10 prosent) fra 2019,
det skjer grunnet anlegg som har havarert
hos Agder Energi Nett. Noe av økningen
kan også skyldes bedre rutiner for rappor
tering som følge av økt fokus på denne
klimagassen. Når det gjelder transport
rundt på anleggene våre som i 2021 stod
for 513 tCO2e, har vi oppnådd reduksjon
på 28 prosent.
Scope 2: De indirekte utslippene som følge
av strømforbruk blir redusert til null etter
markedsbasert metode ettersom det kjøpes
opprinnelsesgarantier for hele forbruket i
Norge og Sverige. Noe utslipp kommer fra
bruk av fjernvarme. Scope 2-utslippene er
redusert fra 42 tCO2e til 15 tCO2e, tilsvar
ende 65 prosent.
Scope 3: Vi skal sette krav til at betong
leverandører innen 2025 selv har satt seg
egne mål etter Science Based Targets
Initiative. Et system for å måle hvor stor
andel av betongen som kommer fra leve
randør som har egne mål etter Science
Based Targets Initiative er ennå ikke på
plass. Men det jobbes aktivt med innkjøps
rutiner for betong og for å få system for
måling på plass.
I tillegg jobbes det med bruk av lavutslipp
betong til bygging og vedlikehold av anlegg.
Agder Energi Vannkraft har, ved å kjøpe
lavutslippbetong i stedet for vanlig betong
for noen prosjekter, redusert utslippene
med 432 tCO2e i 2021.
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KLIMARISIKO
I et historisk perspektiv har Agder Energi
alltid jobbet med beredskapsarbeid relatert
til ekstremvær, uten at det har blitt kalt for
«klimarisiko». Anbefalingene fra G20-land
enes Task Force on Climate Related Finan
cial Disclosures (TCFD) har etablert seg
som det sentrale rammeverket for hvordan
klimarisiko skal analyseres og rapporteres.
TCFD-rammeverket hjelper oss til å se på
klimarisiko samlet sett, og omfatte både
fysisk klimarisiko og overgangsrisiko.
Arbeidet svarer på FN’s bærekraftmål nr. 13
- ”Stoppe klimaendringene”, som sier at man
skal styrke evnen til å motvirke, tilpasse

seg og redusere konsekvensene av klima
endringer og kunnskap og bevisstgjøring
om dette. Våre viktigste klimarelaterte
risikoer og muligheter er beskrevet nedenfor.
Fysisk klimarisiko
Agder Energi har anlegg som er ekstra utsatt
for ekstremvær, særlig i tilknytning til vass
drag og skog. Økning i ekstremvær og mer
intense nedbørsituasjoner gir økt risiko for
driftsavbrudd, kostnader til feilretting,
dyrere forsikringer og tap av inntekter.
Overgangsrisiko
Strengere konsesjonskrav og forbud mot

(eller avgifter på) råvarer benyttet i våre
anlegg og prosesser kan gi inntektstap
og økte kostnader.
Marked- og teknologiendringer represen
terer nye muligheter innenfor grønne ver
dikjeder for Agder Energi, samtidig som
det kan gi økt konkurranse ved inntreden
av nye aktører i markedet for fornybar
energi.
For mer detaljer om konsernets styring og
håndtering av klimarisiko henviser vi til
Agder Energis TCFD-rapport, tilgjengelig
på konsernets hjemmeside ae.no.

Reguleringen av vassdrag bidrar til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt og dermed bidra til å hindre
skader som følge av flom. Bildet er fra storflommen i oktober 2017, da store mengder vann fosset ut av dammen ved Nomeland
kraftverk i Iveland.
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LEVERANDØRKJEDE ARBEIDSFORHOLD OG MILJØVURDERING
Agder Energi stiller i sine kontrakter et
krav om at leverandørene skal etterleve
konsernets krav til arbeidsforhold og mil
jøhensyn. Sammen med en ekstern tred
jepartsleverandør har konsernet i 2021
kontrollert 87 virksomheter basert på en
helhetlig risikovurdering. Dette inkluderer
2 «follow up»-revisjoner. Det er totalt 127
leverandører som har en gyldig revisjons
rapport i UNCE pr. 15.02.22.

Revisjonene er basert på kjente revisjons
standarder og gjennomføres i samarbeid
med innkjøpsnettverket Achilles. En del
revisjoner har blitt avholdt digitalt, men
kvaliteten på gjennomføringen har vært i
henhold til standard og det har fungert
bra også gjennom koronasituasjonen. Agder
Energi har valgt å sette søkelys på utsatte
bransjer, samt øke kvaliteten på revisjonene
og oppfølging av åpne punkt i revisjons
rapportene.

Målsettingen innen 2025 er at alle leve
randører skal levere i henhold til våre krav
for bærekraft og at minimum 95 prosent
av verdien av anskaffelsene skal være fra
leverandører som er miljøsertifisert etter
ISO 14001 eller Miljøfyrtårn eller ha et
tilsvarende miljøledelsessystem på plass.
Status pr. 15.02.21 er at 52 prosent av
verdien av anskaffelsene kommer fra le
verandører som er miljøsertifisert.

MANGFOLD OG LIKE MULIGHETER
For å jobbe systematisk med mangfold er
Agder Energi med i prosjektet Likestilt
arbeidsliv. Prosjektet handler om likestilling
i vid forstand. Dette innbefatter like mulig
heter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet,
funksjonsevne og seksuell orientering.

Agder Energi jobber kontinuerlig med disse
problemstillingene og ble resertifisert etter
målekriteriene for prosjektet Likestilt
arbeidsliv i 2021. Se for øvrig egen rapport
Mangfold og like muligheter.

SAMFUNNSØKONOMISK PÅVIRKNING
Økonomiske resultater er en forutsetning
for å kunne drive virksomheten og vil være
vesentlig for ansatte, eiere og konsern.
Rapportering på samfunnsøkonomisk på
virkning er en måte å fremheve hvordan
konsernet skaper og distribuerer økonomisk
verdi, ikke bare til eiere, men til ansatte,
långivere, det offentlige og selskapet selv.

Ifølge en ringvirkningsanalyse basert på
2019-tall gjennomført av PWC, gir 2,1 mil
liarder kroner i verdiskaping som Agder
Energis ansatte står for, grunnlag for 2,9
milliarder kroner i verdiskaping utenfor
virksomheten. I tillegg kommer betydelige
ikke-kvantifisere ringvirkninger. Videre
skaper de 669 Agder Energi-ansatte bosatt

i Agder over 600 arbeidsplasser utenfor
konsernet. Samlet bidrar altså konsernet
til regional sysselsetting av nær 1 300
personer. Dette gir også et betydelig bidrag
til personskatteinngangen til kommunene
på Agder.
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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 vesent
lige for energiselskap generelt er ikke
alltid like relevant for konsern som baserer
sin virksomhet på produksjon og distribusjon
av fornybar energi fra vannkraft. Klima
vennlig 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 vannkraftanlegg,
inkludert Latgales Energetika, var 8 900
GWh i 2021. Agder Energi har flere vann
kraftprosjekter som skal ferdigstilles de
nærmeste årene. I tillegg arbeider konsernet
med flere store prosjekter innenfor vann
kraft som kan øke konsernets produksjon
av fornybar energi fremover.

I Arendal brennes biostøv fra treplate
industrien i Vennesla og Kragerø, mens det
i Grimstad og Sørlandsparken i Kristiansand
brennes biobriketter fra sagbruk i Agder.
På denne måten utnyttes ressursene full
stendig, noe som er både bærekraftig og
økonomisk. Frikjølingsanlegget til Agder
Energi Varme i Kristiansand leverer også
kjøling til mange av de større byggene i
byen. Frikjølingen er 100 prosent fornybar,
og benytter kun kaldt sjøvann fra 150
meters dyp til å kjøle ned byggene.

Fornybarandelen i levert fjernvarme er i
hovedsak gjenbruk av spillvarme fra Retur
kraft og Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

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 ar
beider Agder Energi for å sikre et best
mulig naboskap med lokalsamfunn i om
rådene rundt konsernets virksomhet.

Støtte til barn og unge
Agder Energis datterselskap
LOS engasjerer seg i lokal
samfunnet gjennom LOS-fondet, som hvert
år støtter barn og unge under 18 år på
Sørlandet med 1 million kroner. Strøm
leverandøren har siden 2004 gitt støtte til
mer enn 1 000 lag, foreninger og enkelt
personer i alle kommuner på Sørlandet.

Forskning og utvikling
Konsernets arbeid med forskning
og utvikling skal gi grunnlag for
langsiktig lønnsom vekst og ut
vikling for å øke verdipotensialet for kjerne
virksomheten. Gjennom eierskap i det
teknisk-naturvitenskapelige forskningsinstituttet Teknova bidrar konsernet til å
styrke det regionale forskningsmiljøet knyt
tet til fornybar energi. Agder Energi Vann
kraft deltar sammen med bransjeorganisa
sjonen Energi Norge og andre energi- og
industriselskaper, NTNU, NINA, SINTEF og
flere forskningsinstitusjoner, i HydroCen.
HydroCen er et forskningssenter for miljø
vennlig energi som får støtte av Norges
forskningsråd. Senteret skal levere kunn
skap og innovative løsninger til norsk
vannkraftsektor.

også en lederrolle i det Enova-støttede
pilotprosjektet NorFlex, der man sammen
med en rekke andre aktører i energibran
sjen er i gang med å teste ut ulike tekno
logiske løsninger for å utløse mer fleksibel
strømbruk hos kundene.som kartlegger
elektrifiseringsgraden og potensialet i en
by eller en region.
Agder Energi og Siemens har etablert
nettsiden El-indeks. Den gir en oversikt
over elektrifiseringsgraden i landets kom
muner og målet er å vise hvilke grep de
kan ta for å redusere Norges klimagass
utslipp.

Rammevilkår og nyskaping
For å øke konsernets verdi
skaping har Agder Energi som
mål å være ledende i energi
bransjen med hensyn til å forstå, utnytte
og påvirke rammevilkår. Utviklingen i mar
kedene og relevant teknologi følges nøye.
Dette arbeidet gir beslutningsgrunnlag
blant annet for forbedringsprosesser, myn
dighetspåvirkning og fastsetting av kon
sernets posisjoner.

Innovasjon
For å sikre at Agder Energi er
posisjonert for fremtidens
teknologier og markeder, sø
kes det kontinuerlig etter muligheter i og
utover dagens kjernevirksomhet. Eksempler
på dette er samarbeid med Universitetet
i Agder om kunstig intelligens i kraft
stasjoner og et prosjekt sammen med
Microsoft om smarte nett. Konsernet har
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AGDER ENERGI KONSERN
Ansatte (gjelder ansatte i selskapene
som rapporterer i bærekraftrapporten)

Enhet

Totalt antall fast og midlertidige ansatte

antall

Andel faste ansatte
Andel midlertidig ansatte

2021

2020

2019

710

757

776

%

98 %

97 %

96 %

%

2%

4%

4%

Andel menn*

%

75 %

75 %

74 %

Andel kvinner*

%

25 %

25 %

26 %

Antall årsverk faste og midlertidige ansatte

antall

699,9

735

757

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene*

%

14 %

13 %

14 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene*

%

18 %

17 %

17 %

Biodiversitet

Enhet

2021

2020

2019

Antall sterkt truede arter som påvirkes av virksomhet

antall

2

1

1

Nær truet arter (rødlistet) som berøres av drift

antall

2

1

1

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

antall

0

2

2

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

1

1

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Personskader på egne ansatte (med og uten fravær) pr. million
arbeidet time (H2)**
H2-verdi

2,2

2,6

1,8

Sykefravær

%

2,8 %

2,6 %

3,1 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

6 636

1 192

1 753

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

265

289

228

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

15

67

42

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

2 660

1 683

6 084

* Gjelder fast ansatte
** Ikke medberegnet Latgales Energetika
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Enhet

2021

2020

2019

8 900

8 293

7 411

52

57

57

99,98 %

99,98 %

99,98 %

Nettoproduksjon

GWh

Antall kraftverk

antall

Oppetid - nett

%

Lengde linje luftstrekk

km

13 576

13 619

13 712

Lengde jord-/sjøkabel

km

8 942

8 641

8 424

Lengde fjernvarmerør

km

70

69

67

Lengde fjernkjølerør

km

19

18

17

Økonomiske resultater direkte

Enhet

2021

2020

2019

Verdier til fordeling

mill. kr

22,7 %

27,2 %

Selskapet

%

22,5 %

14,0 %

Ansatte

%

7,1 %

6,6 %

Långivere

%

35,5 %

52,0 %

Det offentlige

%

12,3 %

-

Eiere

%

-

16,4 %
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For at laksen skal komme enkelt og
trygt opp til gyteområdene ovenfor
Rygenedammen i Nidelva, har
Agder Energi Vannkraft bygget en
ca. 270 meter lang laksetrapp.
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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 prosent av Norges samlede energibehov.
Selskapet har 50 hel- og deleide kraftstasjoner, som er lokalisert i Agder samt sørvest i Vestfold
og Telemark fylke. Produksjonen skaper store verdier som føres tilbake til samfunnet, blant
annet gjennom utbytte til offentlige eiere.

Ingen av kraftstasjonene er plassert i verne
områder eller i vernede vassdrag. I tilknytning
til kraftstasjonene er det mer enn 120
reguleringsanlegg, og disse ligger hoved
sakelig i områder som ikke er vernet. I
Mandalselva, som er et nasjonalt lakse
vassdrag, er det seks kraftstasjoner. I land
skapsvernområdet Setesdal Vesthei Ryfylke
heiane er det flere regulerte vann.
Agder Energi Vannkraft arbeider for å
redusere negative miljøpåvirkninger av
kraftproduksjonen. Ett av satsingsområdene
innenfor vassdragsmiljø er å legge forhol
dene til rette slik at laksen kan gjennom
føre sin vandring samtidig som kraftpro
duksjonen opprettholdes.
Innenfor rammene av gjeldende konse
sjoner blir det arbeidet for å redusere
negative miljøbelastninger gjennom pålagte
og frivillige tiltak, som bygging av lakse
trapper, bygging av skjul og gyteområder
i elvene for å øke fiskeproduksjon samt
utsetting av fisk og rogn. Reglementene
stiller krav til minstevannføring for å bevare
friluftsområder og sikre fiskebestander i
berørte vassdrag.
Mer laks og mer vannkraft i Mandalselva
Agder Energi Vannkraft og forskere fra
Norsk institutt for naturforskning har gjen
nomført prosjektet «Miljødesign i Mandals
elva». Prosjektet har foreslått flere tiltak,
som samlet sett innebærer at vannkraft
produksjonen på lakseførende strekning i
gjennomsnitt økes, mens tapet i laksepro
duksjon etter kraftreguleringen reduseres
til et minimum.
Miljødesignprosjektet har blant annet laget
en plan for fysiske tiltak som øker lakse
produksjonen og sikrer opp- og ned
vandring forbi Laudal kraftverk. Siste års

tellinger ved dette kraftverket viser at
tiltakene har gitt gode resultater både for
oppvekst av laksunger og vandring av
voksen laks.
Et eksempel på tiltak er at Agder Energi
Vannkraft har bygget et ledegjerde for å
få laksesmolt på vei til havet til å svømme
trygt forbi inntaket til Laudal kraftverk.
Gjerdet skal lede fisken bort fra inntaket
på østsiden av elva, over til den tryggere
vestsiden og videre nedover elva forbi
kraftverket. Ledegjerdet består av flåter
med metallgrinder under. Når vannet strøm
mer gjennom disse skapes små virvler i
vannet som leder smolten langs gjerdet.
Miljødesignprosjektet har også utviklet
faglig begrunnede forslag til miljødesignet
minstevannføring forbi Laudal kraftstasjon
og vannslipp forbi Bjelland kraftstasjon.
Gevinsten ved miljødesignede slipp forbi
Laudal kraftverk er større enn tapet som
det foreslåtte slippet forbi Bjelland kraft
verk vil kunne gi, og det betyr at kraftpro
duksjonen i Mandalselva kan økes med
5-10 GWh.

at laksen brukte lang tid på oppvandringen
forbi dammen.
Tellinger viser at over 1 400 laks vandret
opp den nye trappen i 2021. Du kan se
laksen svømme i laksetrappen på skynor
dic.no. Velg «Rygene» i listen over må
lestasjoner og last ned ønsket tidspunkt.
Prosjektet har kostet rundt 12 millioner
kroner og Bra Miljöval-fondet har bidratt
økonomisk til det. Bra Miljöval er et miljø
merke for fornybar energi fra den svenske
Naturskyddsföreningen. Flere av Agder
Energis kraftverk er sertifisert med denne
miljømerkingen. Ordningen er basert på
en fondsmodell, hvor pengene skal brukes
til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.
Ny dam og vanntunnel
Ved Langevatn i Åseral ble byggingen av
en ny, moderne fyllingsdam som erstatning
for en gammel betongdam, ferdigstilt
høsten 2020. Den nye dammen er bygd
både bredere og høyere enn den gamle,
og det gjør at vannstanden i Langevatn
ble hevet med 10 meter.

For å kunne gjennomføre de foreslåtte
endringene for Laudal kraftstasjon, har
Agder Energi Vannkraft fått tillatelse av
Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) til å fravike gjeldende manøvrerings
reglement for Laudal kraftstasjon for
perioden 15. april 2021 til 15. april 2026.
Tillatelsen er gitt i medhold av vannressurs
loven § 8.

Det ble samtidig bygd en ny vanntunnel
fra Langevatn mot Nåvatn, som ble fer
digstilt våren 2021. Den gamle tunnelen
var utsatt for ras, og et ras ville medført
store tap for kraftproduksjonen. Den nye,
syv kilometer lange tunnelen er koblet
sammen med fem kilometer av den gam
le. Dette sikrer en stabil og trygg kraft
produksjon fremover.

Hjelper laksen opp i Nidelva
For at laksen skal komme enkelt, raskt og
trygt opp til gyteområdene ovenfor Ryge
nedammen, bygde Agder Energi Vannkraft
i 2021 en ny, 270 meter lang laksetrapp.
Årsaken til at den gamle trappen måtte
erstattes med en ny, var at det viste seg

Samlet gir disse tiltakene 42 GWh forny
bar energi årlig, tilsvarende strømforbru
ket til 2 100 husstander.
Bygger nytt kraftverk i Otra
Agder Energi Vannkraft har de siste årene
oppgradert og bygd ut flere vannkraftanlegg
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for å produsere mer ren, fornybar vann
kraft. Flere lokale entreprenører har vært,
og er, engasjert i prosjektene, som dermed
gir betydelige ringvirkninger for syssel
settingen og verdiskapingen i regionen.
I tillegg skapes økt økonomisk aktivitet
hos andre lokale tjenestetilbydere.

blir opparbeidet til et attraktivt, offentlig
tilgjengelig grøntområde. Den offentlige
badeplassen Furuly oppgraderes, blant
annet ved å legge ut rundt 1 750 kubikk
meter sand. Terrenget mot elva på Odden
camping heves og strandsonen sikres så
ikke massene skal vaskes bort av elva.

Byggingen av Fennefoss kraftverk i Otra
ved Evje sentrum er en del av satsningen
for å øke vannkraftproduksjonen.

Oppgraderer Høgefoss kraftstasjon
Et nytt aggregat i Høgefoss kraftstasjon
i Nissedal kommune skal øke produksjonen
fra dagens nivå, som tilsvarer det årlige
energibehovet for 9 500 boliger, til rundt
10 800 boliger.

Anleggsarbeidene startet i 2020 og når
kraftverket står ferdig i 2023 vil den årlige
produksjonen bli på ca. 59 GWh. Det til
svarer årsforbruket til om lag 3 000 boliger.
Området kraftstasjonen bygges på var
preget av tidligere tiders gruvedrift. Det

Høgefoss kraftstasjon ble satt i drift i 1919.
Telemark Fylkeskommune vedtok i 2017
å midlertidig frede hele anlegget som et
kulturminne, men vedtaket ble etter hvert

opphevet. Agder Energi Vannkraft har
vært i dialog med myndighetene for å
finne fram til gode løsninger som ivaretar
bevaring av kraftstasjonen, samtidig som
det nye aggregatet plasseres inne i det
gamle bygget. Ett aggregat fra 1919 og
ett fra 1936 vil bli bevart. Etter at det nye
aggregatet er ferdig installert inne i kraft
stasjonen vil man få et godt inntrykk av
hvordan kraftindustrien har utviklet seg
gjennom 100 år.
Mer ren energi fra Otra
Agder Energi Vannkraft har sendt melding
til NVE om at selskapet ønsker å bygge
Syrtveit kraftverk i Evje og Hornnes kom
mune. Dersom kraftverket blir bygget, vil
det årlig kunne produsere 120 GWh ren,
fornybar energi til rundt 6 000 boliger.

Pandemien satte sitt preg på all møtevirksomhet, også for prosjektgruppa for byggingen av Fennefoss kraftverk på Evje. Prosjektle
der Lars Gunnar Jansen i Agder Energi Vannkraft leder møtet fra kontoret i brakkeriggen på byggeplassen, mens prosjektdeltakerne
deltar via Teams. Elva Otra skimtes utenfor vinduet.
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AGDER ENERGI VANNKRAFT
Ansatte

Enhet

2021

2020

2019

Totalt

antall

137

140

144

Andel fast ansatte

%

97 %

98 %

95 %

Andel midlertidig ansatte

%

3%

2%

5%

Andel menn

%

92 %

93 %

92 %

Andel kvinner

%

8%

7%

8%

Antall årsverk

antall

135,8

137,8

140,6

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

26 %

23 %

25 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

20 %

19 %

21 %

Biodiversitet

Enhet

2021

2020

2019

Antall sterkt truede arter (rødlistet) som påvirkes av
virksomhet

antall

1

1

1

Nær truet arter (rødlistet) som berøres av drift

antall

2

0

0

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

antall

0

2

2

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

0

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Personskader på egne ansatte (med og uten fravær)
pr. million arbeidet time (H2)

H2-verdi
3,9

7,7

0

Sykefravær

%

3,3 %

4,3 %

2,0 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

351

471

551

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

87

67

58

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

-

-

-

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

2 459

317

5122

Utslipp SF6 gass (inkludert i Scope 1)

tonn CO2e

0

7

182

Kraftbransjen

Enhet

2021

2020

2019

Nettoproduksjon

GWh

8 897

8 129

7 237

Antall hel- og deleide kraftverk

antall

49

49

49
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For å unngå at kunder skal være
uten strøm når nettanlegg skal
vedlikeholdes, gjøres arbeidet noen
ganger uten at strømmen kobles ut.
Før montøren skal utføre arbeid på
anlegg med 132 kV spenning på,
gjennomføres omfattende sikkerhets
prosedyrer. Montør Andrè Skjebstad
i Otera, som har spesialkompetanse
om denne type arbeid, må ha på
seg en spesialdrakt laget av ledende
materiale. Alt av stillas og tauverk
er av isolerende materiale.

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2021

25

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

AGDER ENERGI NETT
Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet
på Agder, totalt 22 518 kilometer strømlinjer og 210 381 nettkunder. Selskapet skal ivareta
og utvikle en robust infrastruktur, tjenester og leveranser i takt med samfunnets forventninger,
og i overensstemmelse med krav i lover og forskrifter.

Sikker og pålitelig strømforsyning er av
gjørende i et moderne samfunn, og derfor
arbeider Agder Energi Nett kontinuerlig
med å forbedre linjeryddingen ved høy
spentlinjer. Det gjennomføres årlig skanning
av linjenettet fra luften ved hjelp av droner
og helikopter. Målet er å kartlegge til
veksten av skog langs linjenettet slik at
en har best mulig datagrunnlag for en mer
målrettet linjerydding.
Agder Energi Nett jobber aktivt for å være
i overensstemmelse med lover og regler
for nettselskap. Dette er en del av den
systematiske kvalitetsoppfølgingen i sel
skapet. Agder Energi Nett er underlagt,
og har oppfølging fra, Direktoratet for
sikkerhet og beredskap (DSB) samt Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) for
å sikre forsvarlig drift av nettanlegget.
Agder Energi Nett har hatt 0 avvik (grove
med bot) i 2021.
Droneinspeksjon av strømnettet
Agder Energi Nett sjekker hvert år linje
nettet for raskt å få oversikt over hvor det
er nødvendig å reparere eventuelle skader
på stolper, linjer og andre elektrotekniske
installasjoner. I 2021 ble det tatt i bruk
drone til å inspisere linjenettet.

Agder Energi Nett har tidligere gjennomført
et innovasjonsprosjekt som har testet ut
muligheten for bruk av drone i inspeksjon
av strømnettet. Kunnskapen herfra har vært
en viktig del av selskapets arbeid med å
få til en tryggere og mer miljøbesparende
inspeksjon av strømnettet. Dette var også
noe av bakgrunnen for at Agder Energi
Nett i 2021 inngikk avtale med KVS Tech
nologies AS om å utføre inspeksjon der
det benyttes droner til oppdraget.
Det er en omfattende årlig inspeksjon som
skjer i linjenettet til Agder Energi Nett.
Inntil 45 000 master i 22 - 132 kV høy
spenningsnett i Agder Energi Netts skal
ha fotoinspeksjon. I tillegg skal det også
utføres skanning og fotodokumentasjon
av 4 000 km linjer og skog under og på
sidene av linjene. Dataene og analysene
danner grunnlag for Agder Energi Netts
elektrotekniske vedlikehold samt rydde
strategi av skogen langs linjetraseene i
høyspenningsnettet.
I arbeidet med drift og vedlikehold av
strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt
av å finne gode bærekraftige løsninger.
Bruken av droner til befaring av linjenettet
er eksempel på dette.

Bruk av droner til befaring av strømnettet
vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp
sammenlignet med bruk av helikopter. I tillegg
vil bruk av droner bidra til redusert støy for
folk og dyr under befaringen av strømnettet,
og det vil bidra til redusert HMS-risiko.
Ny transformatorstasjon med 110 kV
brytere uten SF6-gass
Agder Energi Nett satt i 2021 i drift Aus
terdalen transformatorstasjon i Kvinesdal.
110 kV bryterne i den nye transformator
stasjonen er bygget uten den klimaskade
lige drivhusgassen SF6. I 2022 står også
en ny transformatorstasjon på Evje ferdig
med tilsvarende løsning.
For Agder Energi Nett er det viktig at nye
transformatorstasjoner bygges så bære
kraftig og miljøvennlig som mulig. Derfor
velges det nye 110 kV-brytere uten den
klimaskadelige SF6-gassen.
SF6, eller svovelheksafluorid, er en klima
skadelig drivhusgass som ofte er benyttet
i brytere i koblingsanlegg i strømnettet.
Gassen brukes som brytningsmedium og
isolasjonsmateriale, og det er først når det
oppstår en lekkasje at det skaper et miljø
problem og forsterker drivhuseffekten.

Agder Energi Nett har tatt i bruk droner
til befaring av strømnettet. Droner bidrar
til et redusert CO2-utslipp, mindre støy
og redusert HMS-risiko sammenlignet
med bruk av helikopter.
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Faktisk har SF6 vel 22.000 ganger sterkere
oppvarmingspotensial enn CO2 sett i et
100-års perspektiv. Bruken av SF6 er svært
regulert, og i Norge må alle eiere av kob
lingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder
og utslipp til Miljødirektoratet.

enn andre mer tradisjonelle metoder. Enkelt
forklart bores det en slisse i fjellet ved
hjelp av en stor «hull-kopp» montert på en
nyutviklet boremaskin. Komposittfunda
mentet kan deretter settes ned i slissen
og blir så satt fast i fjellet.

Selskapet har som mål at det ikke skal
forekomme miljøhendelser. I 2021 har det
vært registrert utslipp av totalt 24,04 kg
SF6-gass, stort sett i forbindelse med
havarerte anlegg. Mengden tilsvarer uøn
sket utslipp på 548 tonn CO2-ekvivalenter.
Økningen fra året før skyldes i stor grad
bedre dokumentering av utslipp/tap, og
det kan ha vært underrapportering tidli
gere. Det arbeides med mer kunnskap
internt og eksternt i forhold til arbeidet
med komponenter som inneholder SF6gass for å unngå utslipp ved vedlikehold
eller havari, samt sertifisering. Det testes
også ut BlueGis-anlegg som ikke inneholder
fluorholdige klimagasser. Det er ikke regis
trert oljeutslipp i 2021.

For Agder Energi Nett er det viktig å bidra
og legge til rette for elektrifisering av

samfunnet, og dette gjøres gjennom del
takelse i en rekke prosjekter. Det jobbes
kontinuerlig med innovasjon og utvikling
for å sikre en stabil energiforsyning, sam
tidig som en tilrettelegger for å hindre
effekttopper. Agder Energi Nett hadde i
2021 en oppetid i nettet på 99,981 %.

Minst mulig negativ påvirkning
på miljøet
I arbeidet knyttet til biologisk mangfold,
har Agder Energi Nett iverksatt flere tiltak
for verning av hubro i Norge. I samarbeid
med ornitologer og Statsforvalteren i Agder
er hubrolokasjoner i nærhet av enkelte
utsatte master definert, og tiltak for å
beskytte hubro mot strømgjennomgang
pågår.
Selskapet har som mål å ha minst mulig
negativ påvirkning på miljøet gjennom alle
faser av prosjektering, herunder konse
sjonssøknad, forprosjekt, bygging, drift og
vedlikehold av anlegg. Selskapet gjennom
fører risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
som inkluderer natur og miljø i planleg
gingsfasen. Her vil det variere fra prosjekt
til prosjekt hvilke miljøfaktorer som er til
stede. Store miljøfaktorer som verneom
råder avdekkes i ROS-analyse eller under
lag for ROS-analyse. Myrområder søkes
også unngått ved trasévalg.
Agder Energi Nett tester nå ut en ny måte
å fundamentere komposittmaster på fjell.
Den nye metoden kalles slisseboring, og
medfører betydelig mindre terrenginngrep

En ny måte å fundamentere komposittmaster på fjell medfører betydelig mindre terreng
inngrep enn andre mer tradisjonelle metoder.
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AGDER ENERGI NETT
Ansatte

Enhet

2021

2020

2019

Totalt

antall

215

189

175

Andel fast ansatte

%

96 %

95 %

96 %

Andel midlertidig ansatte

%

4%

5%

4%

Andel menn

%

79 %

79 %

81 %

Andel kvinner

%

21 %

21 %

19 %

Antall årsverk

antall

212,1

183,8

172,4

Andel pensjonister neste 5 år

%

16 %

18 %

20 %

Andel pensjonister neste 10 år

%

20 %

22 %

21 %

Biodiversitet

Enhet

2021

2020

2019

Antall sterkt truede arter som påvirkes av virksomhet

antall

1

1

1

Nær truet arter (rødlistet) som berøres av drift

antall

0

0

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

1

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

6,6

0

5,9

Sykefravær

%

3,3 %

2,3 %

3,0 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

666

319

580

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

46

37

37

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

-

-

-

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

144

152

282

Utslipp SF6 gass (inkludert i Scope 1)

tonn CO2e

548

182

315

Kraftbransjen

Enhet

2021

2020

2019

Antall kunder

antall

210 381

207 531

204 500

Oppetid - nett

%

99,98 %

99,98 %

99,98 %

Lengde linje luftstrekk

km

13 576

13 619

13 712

Lengde jord-/sjøkabel

km

8 942

8 641

8 424

Personvern

Enhet

2021

2020

2019

Klager på brudd på personvern

antall

0

0

0
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AGDER ENERGI KRAFTFORVALTNING
Agder Energi Kraftforvaltning tar hånd om Agder Energis kraftproduksjon og driver handel med kraft i
Norge, Norden og Europa. Selskapet er en av Nordens ledende aktører innen krafthandel. Kraftforvaltnings
oppdrag er å skape høyest mulig verdier til fellesskapet gjennom en optimal disponering av egen vannkraft
og lønnsom krafthandel på det åpne markedet.

Miljømessige hensyn setter klare rammer
for selskapets virksomhet. Kraftproduk
sjonen i egne vassdrag skal foregå på en
måte som tar hensyn til omgivelser og
miljø. Det innebærer blant annet å utvikle
og forbedre modeller for beregning av
nedbørsmengder og vannføring i de regu
lerte elvene. Kraftforvaltning skal legge
opp til en kraftproduksjon som begrenser
vanntap, sikrer vannføring for god fiske
velferd og forebygger skadeflom. Når lak
sesmolt i Mandalsvassdraget starter sin
vandring ut mot havet, sørger Kraftfor
valtning for at det slippes nok vann til at
fisken kan følge elvas naturlige elveløp
nedover.
Også Kraftforvaltnings handelsvirksomhet
bidrar til et bedre miljø, blant annet ved at
den utløser nyinvesteringer i fornybar
energiproduksjon. Vindkraftverk leverer i

dag store mengder uregulert kraft som er
vanskelig å forhåndsselge fordi den er
uforutsigbar og avhengig av at vinden
blåser. Det gjør investorer og långivere
tilbakeholdne med å investere i vindkraft
verk.
Kraftforvaltning tilbyr skreddersydde kraft
produkter som kombinerer forutsigbare
kraftleveranser og variabel vindkraft. Det
bidrar til et større og mer stabilt marked
for vindkraften, som får høyere verdi når
leveransen kan garanteres. Sikre inntekter
betyr at mer vindkraft kan bygges ut og
erstatte fossil energiproduksjon. I Norra
Österbotten i Finland ble det i 2021 bygd
en stor vindkraftpark. Investeringsbeslut
ningen ble støttet ved at Kraftforvaltning
inngikk avtale om mottak og videresalg
av 500 GWh vindkraft til industrivirksom
heter i Finland.

Etter hvert som uregulerbare energikilder,
som vind og sol, utgjør en stadig større
andel av energiforsyningen i Europa, har
behovet for fleksible energiløsninger vokst.
Gjennom sitt datterselskap Entelios AG
selger Kraftforvaltning fleksibilitetsløsnin
ger til industri og nettselskaper som gjør
det mulig å bygge ut enda mer fornybar
kraft i Europa. Selskapet ble overført virk
somhetsområdet Fornyelse i november
2021, som har ansvaret for konsernets
satsninger innenfor fleksibilitet.
Kraftforvaltnings handel med opprinnelses
garantier styrker markedet for fornybar
kraft i Europa. Garantiene utstedes til
selskaper som produserer ren kraft. Verdien
av disse tilfaller produsenten. Kunder er
villige til å betale produsenten for garantien,
bl.a. fordi de får muligheten til å dokumen
tere at energien de bruker er fornybar.
Inntekter fra dette salget går blant annet
til miljøforbedrende tiltak i regulerte vass
drag. Eksempelvis bygde Agder Energi i
2021 ny fisketrapp ved dam Rygene i Nid
elva. Den gjør at fisken nå kan svømme i
hele trappas lengde, uten å behøve å hoppe
fra kulp til kulp som i tradisjonelle fiske
trapper. Det blir lettere for fisken å vandre
opp trappa, slik at fiskevandringen ikke
forsinkes. Prosjektet ble delfinansiert gjen
nom det svenske fondet Bra Miljöval, som
er bygget opp i forbindelse med Agder
Energis salg av miljømerket elektrisitet i
Norge og Sverige.

Bilde fra Mandalsvassdraget.
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AGDER ENERGI KRAFTFORVALTNING
Ansatte

Enhet

2021

2020

2019

Totalt

antall

76

58

59

Andel fast ansatte

%

100 %

98 %

98 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

2%

2%

Andel menn

%

83 %

86 %

81 %

Andel kvinner

%

17 %

14 %

19 %

Antall årsverk

antall

75,4

58

59

Andel pensjonister neste 5 år

%

5%

4%

5%

Andel pensjonister neste 10 år

%

8%

11 %

5%

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

HMS

Enhet

Personskader pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

Sykefravær

0

2021

2020

2019

0

0

0

%

1,3 %

1,8 %

2,6 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

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

10,5

9

65
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AGDER ENERGI VARME
Agder Energi Varme leverer miljøvennlig fjernvarme og fjernkjøling i urbane strøk på Agder.
Fjernvarme og fjernkjøling er fleksible energisystem som bruker vann til å transportere
energi fra et sted til et annet. Fjernvarme utnytter i hovedsak lokale energikilder som
ellers ville gått tapt. Det er god ressursutnyttelse å varme opp bygninger og varmt tappe
vann med denne energien. Bruk av de lokale varmekildene frigjør dessuten elektrisk kraft til andre
viktige formål og avlaster strømnettet.

På kalde vinterdager er belastningen i
strømnettet stor. Da leverer Agder Energi
Varme fjernvarme tilsvarende en tredjedel
av den samlede strømbruken i nettet i det
sentrale Kristiansand. I et normalår leverer
Agder Energi Varme 176 GWh fjernvarme
til sine kunder. Det tilsvarer strømforbruket
til 11 000 boliger med årlig forbruk på
16 000 kWh.

til at store mengder strøm frigjøres til
andre formål enn oppvarming.

I Kristiansand sentrum tilbyr selskapet
også fjernkjøling basert på kaldt sjøvann.
Dette er en klimavennlig og energieffektiv
måte å kjøle ned bygg på, uten bruk av
miljøskadelige kuldemedier. Fjernkjøling
bidrar til økt bokvalitet i sentrum, fordi
støyende og arealkrevende kjølemaskiner
på tak og i bakgårder blir overflødige.

Sommeren 2021 ble selskapet viktigste
overskuddsvarmeleverandør, Returkraft,
rammet av en eksplosjon. Dette førte til
at leveransen stoppet opp. Når det viste
seg at Returkraft kom til å være ute av
drift i en lengre periode, iverksatte Agder
Energi Varme en del midlertidige tiltak for
å redusere konsekvensene. Selskapet
igangsatte en eldre biokjel på Gimle som
var tatt ut av drift, samt inngikk avtale
med Glencore Nikkelverk om økt energi
leveranse. Disse tiltakene, samt bruk av
bioolje, førte til at man klarte å begrense
bruken av fossil olje.

Selskapet har i over 20 år bygget infra
struktur for fjernvarme. Selskapet leverer
i dag varme til skoler, sykehus, andre offent
lige bygg, næringsbygg og borettslag/
sameier. I årenes løp har leveransene fra
Agder Energi Varme gjort det mulig for
mange byggeiere å erstatte sine oljefyrte
kjeler med miljøvennlig fjernvarme. Fjern
varmen erstatter også elkjeler, og bidrar

For å sikre forutsigbar og uavbrutt leve
ranse av varmeenergi til kundene, må Agder
Energi Varme ha reserveløsninger i tilfelle
en varmekilde faller ut. Dette er kjeler fyrt
på fossilolje og bioolje som kan gi høy
effekt på kort tid.

randøren, Returkraft, var ute av drift i et
halvt år, oppnådde Agder Energi Varme
likevel en fornybarandel på 89 prosent i 2021.
Fjernvarme og fjernkjøling til sentrale by
områder er urban energi som har stor og
positiv påvirkning på miljøet. Den åpner
for en mer bærekraftig bruk av energi og
effekt i tett befolkede områder. Agder
Energi Varme jobber for å bli enda bedre
til å utnytte fleksibiliteten til flere energi
kilder. Det dreier seg om å gjenvinne energi
som ellers går tapt, lagre energi i fjern
varmenettet og samspille med strømnettet
for best mulig utnyttelse av energien.
Agder Energi Varme vil hjelpe kundene til
å bruke energi på en mer bærekraftig måte,
og bidra til økt bokvalitet i urbane strøk.
Dette vil selskapet jobbe videre med i 2022
og årene som kommer. Agder Energi Varme
har en ambisjon om å bli 100 prosent for
nybare i fremtiden.

Selskapet hadde som mål å være minst
99 prosent fornybar i produksjon av fjern
varme i 2021. Selv om den største leve
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AGDER ENERGI VARME
Ansatte

Enhet

2021

2020

2019

Totalt

antall

11

13

14

Andel fast ansatte

%

100 %

100 %

100 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

0%

0%

Andel menn

%

91 %

85 %

86 %

Andel kvinner

%

9%

15 %

14 %

Antall årsverk

antall

11

12,5

13,5

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

9%

8%

7%

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

0%

23 %

14 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

1

0

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær (H2)

H2-verdi

-

46

37

Sykefravær

%

4,20 %

3,3 %

0,9 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

5592

337

688

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

93

146

91

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

-

-

-

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

0,7

1

3

Kraftbransjen

Enhet

2021

2020

2019

Nettoproduksjon

GWh

183

157

168

Fjernvarmeproduksjon fra spillvarme

GWh

117

123

129

Fjernvarmeproduksjon fra biomasse

GWh

38

19

30

Fjernvarmeproduksjon fra fyringsolje

GWh

20,1

1,1

2,0

Produksjonskapasitet

MW

135

133

133

Bedriftskunder

antall

449

449

445

Privatkunder

antall

20

20

20

Tildeling av CO2-kvoter

antall kvoter

-

1 314

1 661

Lengde fjernvarmerør

km

70

69

67

Lengde fjernkjølerør

km

19

18

17
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AGDER ENERGI
Agder Energi AS er morselskapet i konsernet. Administrasjonen er samlet i morselskapet
og leverer støttetjenester til konsernledelsen og datterselskapene. Stabsområdet Teknologi har ansvar for teknologiutvikling, IT drift og vedlikehold, prosjekt samt sikkerhet og
beredskap. Stabsområdet Økonomi og finans har ansvar for økonomi, finans, risikostyring
og innkjøp. Stabsområdet Mennesker og kommunikasjon har ansvar for organisasjon, rammevilkår,
kommunikasjon og eiendom.

Ansatte

Enhet

2021

2020

2019

Totalt

antall

150

166

183

Andel fast ansatte
Andel midlertidig ansatte

%

98 %

98 %

95 %

%

2%

2%

5%

Andel menn

%

61 %

59 %

59 %

Andel kvinner

%

39 %

41 %

41 %

Antall årsverk

antall

146,3

161,3

175,8

Andel pasjonister neste 5 år

%

15 %

12 %

11 %

Andel pensjonister neste 10 år

%

23 %

22 %

24 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

0

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0

0

0

Sykefravær

%

2,4 %

1,9 %

3,5 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

10

12

1,7

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

37

9

2

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

-

-

-

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

29

96

266
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AGDER ENERGI
Energiforbruk

Enhet

2021

2020

2019

Elektrisitetsforbruk

kWh

2 850 469

2 563 800

2 697 820

Elektrisitetsforbruk med opprinnelsesgarantier

kWh

2 850 469

2 563 800

2 697 820

Energiforbruk fjernvarme og fjernkjøling

kWh

1 194 229

1 110 348

1 088 410

Kraftsenteret (Kristiansand)
Elektrisitetsforbruk

kWh

2 392 088

2 098 454

2 185 800

Elektrisitetsproduksjon solceller

kWh

24 257

26 656

35 579

Fjernvarmeforbruk

kWh

642 010

569 596

531 490

Fjernkjøleforbruk

kWh

97 880

180 732

128 180

Utleid kontorareal

m

2

14 719

14 078

15 323

Areal benyttet av Agder Energi-selskaper (BTA)

m

2

12 265

12 974

13 124

Energiforbruk pr. m

kWh/m

92

86

101

458 381

465 346

512 020

454 339

360 020

428 740

145

133

182

2

2

Stoa (Arendal)
Elektrisitetsforbruk

kWh

Fjernvarmeforbruk

kWh

Energiforbruk pr. m

2

kWh/m

2

Agder Energi har siden 2018 vært en Likestilt arbeidsliv-sertifisert virksomhet. I 2021 ble konsernet resertifisert for tre nye år. Konsern
direktør Teknologi Ingvill H. Mykland t.v., prosjektleder Kristi Lie og prosjektdeltaker Mette Wigstøl mottok diplom og blomster under den
høytidelige sertifiseringsmarkeringen.
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LOS
LOS er en av landets største strømleverandører, og leverer strøm og energirelaterte produkter
og tjenester til privatkunder over hele Norge. LOS legger til rette for at kundene kan ta klima
vennlige valg når det gjelder eget strømbruk. Selskapet utvikler nye produkter og løsninger,
sammen med både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, tilpasset mulighetene i
markedet og kundens behov. LOS tilbyr i dag blant annet løsninger for husholdninger som ønsker å
produsere strøm fra eget solcelleanlegg, for smart lading av elbil og for hjemmelading. Gjennom LOSappen får kundene god oversikt over sitt løpende strømforbruk, priser gjennom døgnet som gjør at de kan
påvirke forbruket, og annen relevant informasjon om eget kundeforhold.

LOS vil sette kundene i stand til å ta full
styring med strømforbruket sitt. I 2021 har
selskapet jobbet med å utvikle en tjeneste
som skal gi kundene sanntidsinformasjon
om strømforbruket. Flere smartfunksjoner
er under utvikling i strømappen, som gjør
at kundene kan styre deler av strømbruket
til tider på døgnet når strøm og nettpris
er lavest. Det gir lavere strømregning for
kundene. Det er også positivt for miljøet,
fordi man får utnyttet strømnettet mer
effektivt og reduserer behovet for å byg
ge nye kraftlinjer.
LOS deltar også i pilotprosjektet NorFlex,
som jobber med hvordan privatkunder kan
flytte strømforbruket for å hjelpe både
miljøet, strømnettet og egen lommebok,
uten at det går utover komforten. Sammen

med sin samarbeidspartner henter LOS
inn fleksibilitet fra el-billadere i private
husholdninger og tilgjengeliggjør denne
fleksibiliteten for kjøp på markedsplatt
formen NODES.
LOS bidrar også til at stadig flere husstander
installerer solcelleanlegg på boligene sine.
Flere hundre LOS-kunder produserer i dag
fornybar solstrøm til egen bolig og selger
overskuddsstrøm til LOS. Med solceller på
taket kan en gjennomsnittsfamilie på
årsbasis regne med å kutte strømregningen
med rundt 20 prosent.
LOS har et sterkt samfunnsengasjement,
blant annet ved å bidra til gode oppvekst
vilkår for barn og unge på Agder. Hvert år
fra 2004 har LOS delt ut én million kroner

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte

%

til dette formålet gjennom LOS-fondet.
Selskapet støtter også opp om klubber,
foreninger og aktiviteter i landsdelen gjen
nom ulike sponsorsamarbeid. I Drømme
finalen i 2021 var det en ung alpinist fra
Setesdal, Jarl Emil Sørensen, som vant og
fikk med seg et solid bidrag til videre satsing.
LOS ble i 2021 resertifisert som Miljø
fyrtårn-bedrift, og er klimanøytral. LOS
tilbyr 100 prosent fornybar energi fra vann
kraft til sine kunder, og kjøper opprinnelses
garantier fra vannkraftproduksjon på Agder.
Norsk Bærekraftbarometer ved Handels
høyskolen BI måler hvert år hvor bære
kraftige norske bedrifter er, sett fra kunde
nes ståsted. I 2021 kom LOS på 2. plass
blant norske energiselskap.

2021

2020

2019

44

38

40

100 %

100 %

100 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

0%

0%

Andel menn

%

39 %

45 %

48 %

Andel kvinner

%

61 %

55 %

53 %

Antall årsverk

antall

43,1

36,9

38,7

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

7%

8%

5%

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

9%

8%

13 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0

0

0

Sykefravær

%

3,8 %

4,0 %

3,7 %
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LOS
Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

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

0,5

2

13

Personvern

Enhet

2021

2020

2019

Klager på brudd på personvern

antall

0

0

0

Den 16 år gamle alpinisten Jan Emil Sørensen gikk til topps i LOS-fondets drømmefinale i 2021 og vant 150 000 kroner. De kommer
godt med til den videre satsningen - og skal gå til innkjøp av nytt utstyr og nye par ski, til treningsreiser og til å dekke skolepenger
på NTG Geilo. Gjert Ingebrigtsen delte ut finaleprisene sammen med Margit Unander, administrerende direktør i LOS.
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ENTELIOS NORDIC
Entelios Nordic er en av Norges største strømleverandører til næringslivet og en voksende
aktør på det nordiske markedet. Gjennom ny teknologi utvikler selskapet kostnadseffektive energiløsninger for sine bedriftskunder, samtidig som det legger til rette for elektrifisering av samfunnet.
Entelios er en innovativ energipartner som
i tillegg til å levere strøm, hjelper sine
bedriftskunder med å ta langsiktige og
bærekraftige valg inn i det grønne skiftet.
En av Entelios kunder er Gorines AS, som
produserer matvarer til dagligvarekjeder
over hele landet. Gorines har bygd et av
landets mest moderne og energieffektive
fabrikker for kvalitetsmat i Lillesand.

Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de
trenger til å redusere energikostnader og
miljøpåvirkning – i tillegg til å tjene penger
på energien de ikke bruker selv. Gjennom
effektiv energistyring har Gorines mer enn
halvert sine energikostnader.
Entelios skal være en veiviser til en mer
bærekraftig fremtid for kundene sine. En

miljøstrategi er viktig for at de skal nå sine
mål. Her bidrar Entelios med rådgivning,
kompetanse og teknologi.
Selskapet er en stor aktør innen salg av
opprinnelsesgarantier for produsenter av
vind-, vann- og solenergi og bidrar på den
måten til å styrke markedet for fornybar
energi.

I dette bygget bidrar blant annet solceller og kjølebrønner til bærekraftig matproduksjon, og batteriløsninger gjør det mulig for
Gorines å lagre den fornybare energien de ikke benytter selv. Energien kan igjen selges videre når det er høy belastning på
strømnettet.
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2021
68

2020

Totalt

antall

Andel fast ansatte

%

100 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

1%

Andel menn

%

69 %

72 %

Andel kvinner

%

31 %

38 %

Antall årsverk

antall

Andel pensjonister neste 5 år

%

4%

7%

Andel pensjonister neste 10 år

%

15 %

20 %

Brudd på lover og regler

Enhet

Registrerte brudd på lover og regler

antall

HMS

Enhet

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

Sykefravær

68

2019

72
99 %
Ikke
sammenlignbart
grunnet
metodiske
endringer

72

2021

2020

2019

0

0

0

2021

2020

2019

0

0

0

%

2,7 %

2,0 %

4,3 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

-

-

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

0,5

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

-

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

15

Ikke
sammenlignbart
0,4
grunnet
metodiske
endringer
14

AGDER ENERGI BÆREKRAFT 2021

38

III

< >

Konsernrapportering

Selskapsvise data

Metodikk og utdypende informasjon

MEVENTUS
Meventus er en uavhengig og ledende leverandør av service- og konsulenttjenester innen
fornybar energi med fokus på vindkraft. Produktporteføljen omfatter tekniske og kommersielle forhold gjennom prosjektenes livssyklus, fra screening og utvikling til bygging og drift.

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

og internasjonalt. Meventus har høyt fokus
på sikkerhet, miljø og bærekraft gjennom
å tilby produkter og tjenester hvor alle
medarbeideres sikkerhet settes i sentrum.
I tillegg er målet at miljøavtrykket i de

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte

operasjonelle virksomhetene er minst mulig
og at produkt- og løsningsvalgene baseres
på utvikling og bruk av fornybare ressurser.

2021

2020

2019

4

4

%

100 %

100 %

Andel midlertidig ansatte

%

0%

0%

Andel menn

%

75 %

75 %

Andel kvinner

%

25 %

25 %

Antall årsverk

antall

4

4

Andel pensjonister neste 5 år

%

0%

0%

Andel pensjonister neste 10 år

%

25 %

25 %

Brudd på lover og regler

Enhet

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

HMS

Enhet

2021

2020

2019

Ulykker pr. million arbeidstimer uten fravær

H2-verdi

0

0

0

Sykefravær

%

1,0 %

1,6 %

1,3 %

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

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

0,8

3,1

4,3

2021
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LATGALES ENERGETIKA
Latgales Energetika produserer vannkraft 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.
Vannivået i dammer er strengt regulert og

overvåkes av selskapets automatiske vann
låssystem. 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

Ansatte

Enhet

Totalt

antall

Andel fast ansatte

vedlikehold av dammene slik at befolkningen
kan bruke områdene til fisking, bading og
annet friluftsliv.

2021

2020

2019

6

6

6

%

100

100 %

100 %

Andel midlertidig ansatte

%

0

0%

0%

Andel menn

%

67 %

67 %

67 %

Andel kvinner

%

33 %

33 %

33 %

Antall årsverk

antall

5

5

5

Andel som blir pensjonister de neste 5 årene

%

33 %

33 %

33 %

Andel som blir pensjonister de neste 6-10 årene

%

0

0

0

Brudd på lover og regler

Enhet

2021

2020

2019

Registrerte brudd på lover og regler

antall

0

0

1

Klimagassutslipp

Enhet

2021

2020

2019

Direkte utslipp - Scope 1

tonn CO2e

17,4

17

6

Indirekte utslipp - Scope 2 Fysisk perspektiv

tonn CO2e

4

2

1

Indirekte utslipp - Scope 2 Markedsbasert

tonn CO2e

9

4

4

Indirekte utslipp - Scope 3

tonn CO2e

0

1

1

Kraftbransjen

Enhet

2020

2019

2018

Nettoproduksjon

GWh

2,59

3,06

2,24

Antall kraftstasjoner

antall

3

3

3
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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 Nordic består av selskapene
Entelios AS og Entelios AB
Meventus AS
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.
Agder Energi Invest (tidligere Agder Energi
Venture) er inkludert i Agder Energis års
rapport, og det foretas årlige vurderinger
av om det er hensiktsmessig og relevant å
inkludere Agder Energi Invest-virksomheter
i bærekraftrapporten.

Agder Energi forsyner ca. 8 000 husstander med fornybar energi fra Dynjanfoss kraftstasjon hvert år. Kraftstasjonen ligger i Nissedal
kommune i Vestfold og Telemark fylke.
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DATAKVALITET
Informasjonsinnhenting til
rapporten, og formidling av
denne, er tilstrebet gjort på
best mulig måte. I den grad
bakgrunnsinformasjon er tolket, er dette
gjort i den hensikt å gi et så riktig og rele
vant bilde som mulig av den aktuelle situa
sjonen. Dataene som ligger til grunn for
rapportering om ytre miljø, er dels direkte
måledata, dels egen rapportering av
aggregerte tall fra selskapene og under
leverandører, dels gjennomsnittsberegninger
og enkelte estimater. Derfor har dataene
ulik grad av presisjon. Data hentes fra egne

kilder og leverandører. Oppdaterte utslipps
faktorer 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 etterprøv
bar med informasjon som antas å være
relevant for interessentene.
Rapporten er ikke eksternt verifisert for å
få bekreftet om tallmaterialet som samles
inn er i henhold til GRIs standard. GRIindeksen omfatter bare de punktene kon

sernet 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 rappor
teringsinitiativet på
https://www.globalreporting.org
Kontaktperson for forespørsler til rapporten
er Unni Farestveit, direktør Samfunnskontakt:
unni.farestveit@ae.no

ENDRINGER I RAPPORTEN FRA 2020
ORGANISATORISKE ENDRINGER
Rapporten for 2021 skiller
seg ikke vesentlig fra rap
porten for 2020 med tanke
på organisatoriske endringer. Det tyske selskapet Entelios AG er
flyttet under Agder Energi Invest og rap

porteres ikke lenger for. Nordgröön og UAB
Baltic Hydroenergy er solgt og ikke lenger
med i rapporteringen.

OPPDATERT DATA FRA TIDLIGERE ÅRS RAPPORTERING
Det er enkelte endringer i tidligere rap
porterte data. Endringene består i hoved
sak av feil som er oppdaget i innsamlingen
av data for 2021 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 for
klart og tydeliggjort.
I den selskapsvise rapporteringen er det
tilfeller der selskapet ikke har data å rap
portere. Dette skyldes enten utilgjengelig
het av data eller at rapporteringsfeltet er
uaktuelt for selskapet. For begge tilfeller
er feltet rapportert med N/A, av det

engelske uttrykket Not available, for å
indikere at data ikke er rapportert. Som
følge av endringer i tidligere års rappor
tering, 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.
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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

102-2

De viktigste produktene og/eller tjenestene

102-3

Organisasjonens hovedkontor

102-4

Land som organisasjonen har virksomhet i

9

102-5

Eierskap og juridisk selskapsform

9

102-6

Markedene organisasjonen opererer i

9

102-7

Organisasjonens størrelse og omfang

5

102-8

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

19

102-9

Leverandørkjeden

11

102-10

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

44

102-11

Bruk av føre var-prinsippet i organisajonen

12

102-12

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

8

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

10

102-13

Agder Energi AS
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

11

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

18

102-23

Styreleder

37

102-20
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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

9-10
64 %

Beskrivelse av hvordan organisajsonen velger
relevante interessenter

9

Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert
frekvens på dialog

9

Rapportering
102-45
102-46

102-47
102-48
102-49

Oversikt over alle enhetene som omfattes av
organisasjonens årsregnskap og årsrapport

42

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

42

Oversikt over alle temaer som er identifisert
som vesentlige

12

Endring av historiske data fra tidligere
rapporter

42

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

42

102-50

Rapporteringsperiode

01.01.21 31.12.2021

102-51

Dato for utgivelse av forrige rapport

26.03.2020

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

126

43
Ingen
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GRI-INDEKS
VESENTLIGE ASPEKTER OG INDIKATORER
Indikator

GRI

Beskrivelse

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

Bærekraft
rapport
sidetall

Årsrapport
sidetall

Delvis
rapportering

Antikorrupsjon

Organisasjonens tilnærming

103-2

12

126

12

126

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

103-3

Evaluering av styringssystemet

13

127

Korrupsjonsrisiko

205-1

Økonomiske verdier skapt og
distribuert

5

119

Kommunikasjon og opplæring

205-2

Kommunikasjon og opplæring
angående antikorrupsjons
retningslinjer og -prosedyrer

13

127

Totalt antall av erklærte
korrupsjonshendelser og beskrivelse
av eventuelle rettsaker

14

127

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

13

127

Bekreftede korrupsjonshendelser 205-3

Attraktiv og utviklende arbeidsplass
103-1
Organisasjonens tilnærming
103-2

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

13

127

103-3

Evaluering av styringssystemet

13

127

404-3

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

13

127

103-1

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

13

127

103-2

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

13

127

304-3

Evaluering av styringssystemet

13

127

304-4

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

13

127

Biodiversitet

Organisasjonens tilnærming

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

14

128

103-2

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

14

128

103-3

Evaluering av styringssystemet

14

128

419-1

Manglende overholdelse av lover på
det samfunnsøkonomiske området

14

128

Manglende overholdelse av miljølover
og forskrifter

14

128

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

14

128

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

14

128

103-3

Evaluering av styringssystemet

14

128

403-9

Informasjon om dødsfall, skader, farer
som utgjør en risiko, og tiltak for å
eliminere dette
14

128

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

15

129

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

15

129

103-3

Evaluering av styringssystemet

15

129

305-1

Rapportert i tonn CO2e
4

129

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

16

130

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

16

130

103-3

Evaluering av styringssystemet

16

130

201-2

Vurdering av mulige klimarisikoer
basert på scenarier for fremtidig
utvikling

16

130

Delvis
rapportering

Brudd på lover og regler

Organisasjonens tilnærming

Samfunnsøkonomiske
etterlevelse
Miljømessig etterlevelse

307-1

HMS
103-1
Organisasjonens tilnærming

Arbeidsrelaterte skader

103-2

Klimagassutslipp
103-1
Organisasjonens tilnærming

Direkte og indirekte
klimagassutslipp og
klimagassutslippintensitet

103-2

Klimarisiko
103-1
Organisasjonens tilnærming

Økonomiske implikasjoner og
andre risikoer og muligheter
grunnet klimaendringer

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

Delvis
rapportering

Leverandørkjede arbeidsforhold og miljøvurdering
103-1
Organisasjonens tilnærming

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

17

131

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

17

131

103-3

Evaluering av styringssystemet

17

131

407-1

Enheter og leverandører med
risiko for brudd på rett til
organisasjonsfrihet og kollektive
forhandlinger

17

11

103-2

Organisasjonsfrihet og kollektive
forhandlinger
Barnearbeid

408-1

Enheter og leverandører med risiko
for barnearbeid

17

131

Tvangsarbeid

409-1

Enheter og leverandører med risiko
for tvangsarbeid

17

131

Andel av nye leverandører vurdert i
forhold til miljøkriterier

17

131

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

17

131

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

17

131

103-3

Evaluering av styringssystemet

17

131

405-1

Fordeling av ansatte etter kjønn og
aldersgrupper i styrende organer og
ulike ansattekategorier

17

131

Miljøvurdering av leverandør

308-1

Mangfold og like muligheter
103-1
Organisasjonens tilnærming

Mangfold i styrende organer og
ulike ansattekategorier

103-2
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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

17

131

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

17

131

103-3

Evaluering av styringssystemet

17

131

203-3

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

17

131

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

18

132

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

18

132

103-3

Evaluering av styringssystemet

18

132

Kraftbransjen

EU-2

Nettoproduksjon

19

132

Kraftbransjen

EU-4

Lengde på kraftlinjer

19

Kraftbransjen

EU-15

Antall ansatte som pensjoneres de
neste 5 og 10 år

19

Hyppighet av utkobling

19

Beskrivelse og avgrensning for
vesentlige temaer

18

132

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

18

132

103-3

Evaluering av styringssystemet

18

132

413-1

Prosentvis andel av aktivitet i div.
grupper og interessenter
18

132

Delvis
rapportering

Samfunnsøkonomisk påvirkning

Organisasjonens tilnærming

Betydelige indirekte økonomiske
innvirkninger

103-2

Spesifikke områder for kraftbransjen
103-1
Organisasjonens tilnærming

Kraftbransjen

103-2

EU-28

Virksomhet som påvirker lokalsamfunnet
103-1
Organisasjonens tilnærming

Aktiviteter med lokalsamfunnet,
konsekvensanalyse og
utviklingsprogram

103-2
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Metodikk og utdypende informasjon

TCFD-INDEKS
TCFD-anbefaling
Styring

Strategi

Risikostyring

Mål og metoder

Henvisning

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter
a) En beskrivelse av styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter

TCFD-rapport s. 4
Årsrapport s. 15, 19 og 22

b) Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og
muligheter

TCFD-rapport s. 4
Årsrapport s. 15, 19 og 22

Beskriv aktuelle og potensielle konsekvenser av klimarelaterte trusler og
muligheter på virksomhetens forret-ninger, strategi og finansielle planlegging
a) Beskriv klimarelaterte trusler og muligheter virksomheten har identifisert på
kort, mellomlang og lang sikt

TCFD-rapport s. 4
Årsrapport s. 13, 24 og 36-37

b) Betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens
forretninger, strategi og finansielle planlegging

TCFD-rapport s. 6
Årsrapport s. 13 og 24

c) Beskriv den potensielle betydningen av ulike scenarioer, inkludert et
2C-scenario, på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging

TCFD-rapport s. 6

Beskriv hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer klimarelatert risiko
a) Beskriv prosessene virksomheten benytter for å identifisere og vurdere
klimarelatert risiko

TCFD-rapport s. 6
Årsrapport s. 19 og 22

b) Beskriv virksomhetens prosesser for håndtering av klimarelatert risiko

TCFD-rapport s. 7
Årsrapport s. 22, 24, 27,
30-31, 35 og 38

c) Beskriv hvordan prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert
risiko er integrert i virksomhetens helhetlige risikostyring

TCFD-rapport s. 7
Årsrapport s. 19 og 22

Rapporter på metoder, mål og parametere («metrics and targets») som brukes
for å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter
a) Beskriv metodene virksomheten bruker for å vurdere klimarelaterte trusler
og muligheter i lys av dens strategi og prosesser for risikostyring

TCFD-rapport s. 4 og 8
Årsrapport s. 22

b) Virksomheter bør rapportere på Scope 1, Scope 2, og hvis hensiktsmessig,
Scope 3 klimagassutslipp, og de relaterte risikofaktorene

Bærekraftrapport s. 4, 15 og 19
TCFD-rapport s. 8
Årsrapport s. 119 og 130
Hjemmeside: ae.no*

c) Beskriv målene virksomheten bruker for å håndtere klimarelaterte trusler
og muligheter og resultater i forhold til målene

Bærekraftrapport s. 5 og 7
TCFD-rapport s. 9
Årsrapport s. 25, 120-122
og 134
Hjemmeside: ae.no*

* Hjemmeside https://www.ae.no/om-agder-energi/barekraft-og-samfunnsansvar-2/vare-barekraftmal/
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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
www.ae.no
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