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1. Styrets beretning 

 

Drangedal Everk 100 år 

Det er høsten 2020 og 100 år siden strømmen 

kom til Drangedal Kommune. Dette fikk vi 

feiret med en flott festaften i Tokestua og med 

jubileumsbok fullpakket 100 års historie fra 

glødelampe til fiber. Folkefesten som var 

planlagt på bygdetunet måtte som mye annet i 

2020 avlyses på grunn av Covid 19 

pandemien. 

 

Selskapsmessig skille. 

Drangedal kommune vedtok 12.03.20 at 

virksomheten i Drangedal Kraft KF og 

Drangedal everk KF skulle omdannes til 

aksjeselskaper for å tilfredsstille 

myndighetskravet om selskapsmessig skille 

fra 01.01.21.  

 

Det ble videre besluttet å etablere 

konsernstruktur med morselskap, Drangedal 

Energi Holding AS, og med nettvirksomhet og 

øvrig virksomhet i egne datterselskaper. 

 

Bakgrunnen for omorganiseringen var at 

Stortinget den 18. mars 2016 vedtok å innføre 

krav om selskapsmessig og funksjonelt skille i 

energiloven for alle nettselskaper, med 

ikrafttredelse 1. januar 2021. Selskapsmessig 

skille betyr at nettvirksomheten må skilles ut i 

eget selskap (selvstendig rettssubjekt) som 

ikke driver annen virksomhet. 

 

Drangedal Everk KF ble omdannet til 

aksjeselskap etter reglene om skattefri 

omdanning i skatteloven § 11-20. Hele 

virksomheten i Drangedal Everk KF ble 

overdratt til Drangedal Everk AS, dette 

inkluderer alle eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser. I tillegg ble alle ansatte overført 

til aksjeselskapet. Omdanningen ble 

gjennomført med virkning fra 1. januar 2020 

 

Konkurranseutsatt virksomhet ble videre 

fisjonert ut av overdragende selskap 

Drangedal Everk AS og fusjonert inn i 

overtakende selskap Drangedal Kraft AS.  

 

Gjenstående i Drangedal Everk AS er 

nettvirksomheten, en monopolvirksomhet som 

har anleggs- og områdekonsesjon. 

 

Gjennomføringstidspunktet for fisjonen var 

31. oktober 2020, med regnskapsmessig og 

skattemessig virkning fra 1. januar 2020. 

 

Arbeidsprosessen 

Denne omgjøringen sammen med fisjonen har 

vært meget arbeidskrevende og styrende for 

mye av styrets arbeid gjennom året. Med god 

og nødvendig juridisk bistand, har vi med 

egne ressurser og i samarbeide med revisor 

fått på plass selskapsmessig skille innen 

fristen 1. januar 2021.  

 

Etter omgjøring og fisjon er Drangedal Everk 

AS eid 100 % av Drangedal Energi Holding 

AS som igjen er eid 100 % av Drangedal 

Kommune. 

1.1 Virksomhetens art 

Selskapets formål: 

Bygge og drive elektriske fordelingsanlegg 

med nominell spenning til og med 22 kV i 

Drangedal kommune og mindre deler av 

Kviteseid og Kragerø kommuner i Vestfold og 

Telemark fylke etter tillatelse fra NVE. 

 

Ansvarsområde: 

Drangedal Everk AS plikter å overføre energi i 

Drangedal kommune og til Kurdøla og 

Lundereid i Kragerø samt Fjågesund i 

Kviteseid i tråd med områdekonsesjonen gitt 

av NVE. 

 

Selskapet har kontoradresse i Drangedal, i 

funksjonelle lokaler på Stemmen 

Industriområde.   

 

1.2 Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a 

bekreftes det at forutsetningene om fortsatt 

drift er til stede. Til grunn for dette ligger 

resultatet for 2020 og selskapets 

inntektsrammer for årene framover.  
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Selskapet har etter selskapsomgjøring og 

fisjonen en noe svak økonomisk stilling. Noe 

som kan gi oss utfordringer i langtidsperioden, 

med bl.a. nyinvesteringer og reinvesteringer i 

distribusjonsnettet. Tiltakene her kan være å 

tilføre egenkapital fra holdingselskapet, eller 

at en større andel eller hele driftsoverskuddet i 

noen år tilføres egenkapitalen. 

 

Videre ser vi at implementering av stadig nye 

og lovpålagt IT løsninger for å modernisere 

drift og overvåking også gir oss utfordringer.  

Inntektsrammen som myndighetene (RME) 

definerer er i stadig endring. På grunn av dette 

er det vanskelig å planlegge langt fram i tid. 

Kravene til effektivitet øker og 

inntektsrammen påvirkes nå først og fremst av 

konsolideringer og effektivitetsinitiativer i 

bransjen. Drangedal Everk AS jobber 

kontinuerlig med å effektivisere driften 

samtidig som vi alltid har førsteprioritet på 

sikkerhet og kvalitet i leverte tjenester.  

 

Selskapet ble tildelt en inntektsramme fra 

NVE for 2020 som medførte en merinntekt på 

437 000 kroner. Ved utgangen av 2020 har 

Drangedal Everk AS en akkumulert 

mindreinntekt på 0,487 millioner kroner som 

vil tas ut av våre kunder fram i tid.  

 

Prognose for effektivitet og inntektsramme for 

2021 er henholdsvis 85 % effektiv og 24,0 

millioner kroner. 

 

Styret har lagt opp til at nettleien skal ha en 

jevn og forutsigbar utvikling. Dette vil i 

praksis si at selskapet bruker mer- og 

mindreinntektskontoen for å dempe store 

variasjoner i nettleien. 

 

1.3 Arbeidsmiljø og personale 

 

Konsernets ansatte 2020 

 

Nettselskapet hadde ved årsskiftet 10 ansatte 

der daglig leder og økonomifunksjon blir leid 

inn fra Drangedal Energi Holding AS.  

 

Det har ikke vært personskader som har 

medført sykefravær blant de ansatte.  

 

Siden flere av personale gjennom 2020 har fått 

endret arbeidsgiver til andre selskaper i 

konsernet har vi valgt å se på sykefraværet i 

hele konsernet. Sykefraværet var i 2020 på 

4,01%, og av dette utgjør korttidsfravær 1,67 

%. Med en aldrende arbeidsstyrke som vi nå 

har på konsernet, vil man måtte påregne noe 

høyere tall på sykefravær fremover. 

 

Vi har et mål om at det totale sykefraværet 

skal være under 4 %.  

 

Også i 2020 er det avholdt kurs og opplæring 

av ansatte i forhold til aktuelle utfordringer og 

oppgaver knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

Bedriften er tilsluttet Vestmar 

Bedriftshelsetjeneste. 

 

Vi har fokus på sikkerhet og rapportering av 

avviks- og forbedringsforslag. Dette arbeidet 

er svært viktig og grunnleggende for det 

kontinuerlige forbedringsarbeidet. Det er 

registret 8 avvikssaker i 2020 der alle sakene 

er avsluttet og lukket.  

 

Arbeidsmiljøet betraktes som meget godt. 

Samarbeidet med de ansattes tillitsvalgte har 

vært godt og bidratt positivt til arbeidsmiljøet.  

 

 

1.4 Miljø 

Tradisjonelt har vår virksomhet fokusert på å 

hindre ekstraordinære utslipp som direkte kan 

skade nærmiljøet, for eksempel trafo-olje som 

kan innebære lokale miljøskader.  

 

Dette er kun en liten del av det ansvaret vi må 

ta i framtiden og vi vil jobbe mer aktivt med 

konkrete tiltak for hvordan vi kan bidra til å nå 
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de overordnede målene som er definert av FN 

(bærekraftsmålene).  

 

Vi kjører ca. 200 000 km/år. Med bakgrunn i 

beredskap og sårbarhet må vi fortsatt bruke 

tradisjonelle kjøretøy. Men vil se på hvordan 

enkelte funksjoner kan kjøre med lavere 

utslipp. Alt av avfall som inneholder skadelige 

materialer (for eksempel olje, gamle 

transformatorer etc.) blir avhendet i henhold til 

gjeldende regelverk.  

 

Ellers er det over mange år etablert en god 

systematikk for kildesortering av alt avfall 

virksomheten produserer.  

 

1.5 Likestilling 

Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt.  

Både styret og selskapets ledelse er bevisst på 

de samfunnsmessige forventningene om tiltak 

for å fremme likestilling i virksomheten og 

styret.  

 

Selskapet er mannsdominert med kun 1 kvinne 

av 10 ansatte. Styret har bestått av 7 

medlemmer, herav 3 kvinner. Styret vil 

arbeide med å styrke kvinneandelen i selskapet 

i årene som kommer. Selskapet har ikke 

midlertidige ansatte.  

 

Covid 19 

Selskapets drift har i begrenset grad vært 

påvirket av Covid -19, men kontinuerlig 

smittevernstiltak fra 12. mars gjennom hele 

året har så klart påvirket oss på hvordan vi har 

jobbet. 

 

Det mest beklagelige var at vi måtte utsette 

folkefesten på bygdetunet knyttet til vårt 100 

års jubileum. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Resultat, kontantstrøm, investeringer, 

finansiering og likviditet 

 

2020 er Drangedal Everk AS sitt første driftsår 

som aksjeselskap og kun nettvirksomheten 

som aktivitet.  

 

Sum driftsinntekter i nettselskapet økte med 

2,2 mill. kroner og ble i 2020 totalt 31,674 

mill. kroner mot 29,468 mill. i 2019.  

 

Årsresultat etter skatt er 3 301 867 NOK.  

 

Etter flere svake år leverer nettselskapet et 

godt overskudd. Hovedårsakene til denne 

bedringen er lavere kostander på de fleste 

områder.  

 

Investeringene for selskapet var i 2020 på  

3,0 mill. kroner noe som ligger noen under 

aktiviteten i 2019.  

 

Kontantbeholdning ved utgangen av året er på 

19,0 mill. kroner etter fradrag for trekk på 

kassekreditt.  

 

Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde ved 

årsskiftet 18,1 mill. kroner. Langsiktig gjeld er 

på 73,2 mill. kroner, der av dette 37 mill. 

kroner til Drangedal Energi Holding AS og 

36,2 mill. kroner til Drangedal Kraft AS. 

 

Egenkapital utgjør pr. 31.12.20  

14,5 mill.kroner. Dette gir en egenkapitalandel 

på kun 13,72 %. 

     

1.7 Framtidig utvikling 

For nettvirksomheten tilsier investeringsnivået 

og inntektsrammene at selskapet går en 

krevende økonomisk utvikling i møte. De 

framtidige faktorene som utfordrer selskapet 

mest, er først og fremst konsolideringer, 

effektivisering i bransjen og implementering 

av ny teknologi.  

 

Av nyanlegg så vil det i hovedsak være i 

forbindelse med utbygging av hyttefelt på 

Gautefallheia og langs Toke at vi kan forvente 

aktivitet av omfang. I tillegg blir det jobbet 
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med noen småkraftprosjekter i Tørdal som kan 

gi lokale kapasitetsutfordringer.   

 

22KV linja fra Bostrak til Gautefall kan bli en 

flaskehals for videre utvikling på 

Gautefallheia. Tidspunktet for oppgradering 

av denne linja bestemmes av hvor mange 

hytter som blir tilkoblet de neste årene, men 

foreløpig ser det ut som vi kan se 4-8 år frem 

før nødvendig oppgradering. 

 

Etter at Tørdal Trafostasjon kom på plass 

høsten 2020 har vi meget god leverings-

kapasitet inn i vårt forsyningsområde.  

 

Vi har et langstrakt høyspent- og 

lavspentlinjenett, i stor grad bygd på 60-70-80 

tallet, som må fornyes de neste 25 årene. Dette 

er både ressurs og kapitalkrevende, men 

nødvendig for å holde god forsynings-

sikkerhet. Vi må utvikle oss for å sikre ny og 

større kapasitet i en tid med mer etablering av 

fritidsboliger, mer elkraft til personbiler og 

transportsektoren.    

Endret bruk av lavspentnettet gir utfordringer 

hos kundene som ligger lengst fra trafoene. 

Dimensjoneringen av linjene er ofte lagt opp 

for tradisjonelt bruk i et bolighus på 60-70 

tallet med lite tanke på elektrisk oppvarming, 

og i hvert fall ikke med store ELBIL ladere.   

 

Med etableringen av Tørdal Trafostasjon og 

ny teknologi har vi nå fått mulighet til å 

utnytte konsernets egen vannkraftproduksjon 

på en enda bedre måte. Det åpner muligheter 

for nye prosjekter som også kan gi 

nettselskapet nye muligheter. 

 

I tillegg vil selvsagt parametere i 

inntektsrammeberegningen ha stor betydning 

for selskapet og er noe vi ikke har kontroll 

over. Endringene de siste årene har ikke vært 

gunstige for vårt nettselskap. Det har vært 

gjennomført store investeringer siste årene, og 

det er fortsatt behov for betydelige 

investeringer i nettet i flere år framover. 

Oppgradering av økonomisystem, timefangst, 

arbeidsordre og ikke minst implementeringen 

av Elhub (database for måledata og 

markedsprosesser i det norske kraftmarkedet)  

har vært svært utfordrende, men er alle 

operative ved utgangen av året.  

 

Digitaliseringen i bransjen, endring i krav til 

kompetanse, kravene til datasikkerhet, 

personvernlovgivning, rapportering til 

myndigheter og pålitelig effektiv drift vil 

medføre behov for ytterligere investeringer og 

økte IT kostnader i årene fremover. 

  

Kompleksiteten og omfanget i disse 

prosjektene gjør at vi er med i et samarbeid 

med flere andre nettselskaper gjennom 

Nettalliansen AS. Drangedal Everk AS er en 

av eierne i Nettalliansen AS og har gode 

erfaringer med dette samarbeidet, og vil være 

aktiv med å utvikle dette videre i tiden 

framover. Drangedal Everk AS har også i 

2020 deltatt med ressurser i prosjekter i regi av 

Nettalliansen AS. 

 

De første privat- og bedriftskundene som 

genererer kraft tilbake i strømnettet har også 

kommet til Drangedal og vi har et ansvar for å 

tilrettelegge for denne økte 

forbrukerfleksibiliteten, med innmating av 

energi fra enkeltkunder som for eksempel 

solenergi. Vi ønsker slike kunder velkommen 

og tilrettelegger for at det skal være enkelt å 

bli «plusskunde» i vårt nett.   

 

Vi har også vurdert hvordan selskapet har blitt 

påvirket av Covid-19 pandemien. Det har i 

løpet av 2020 ikke medført konkurser hos 

noen av våre kunder, men vi ser en liten 

økning i antall kunder som har fått 

betalingsutsettelser.  

 

Vi så i en midlertidig periode at forbruk blant 

våre fritidskunder ble lavere når det ikke var 

tillat å benytte fritidsboligen, men dette tok 

seg betydelig opp igjen når det ble åpnet for å 

besøke fritidsboligen igjen. Vi ser nå en 

betydelig «positiv effekt» fordi flere tilbringer 

tid på hytta og flere kjøper/bygger hytte i 

Drangedal.  

 

Vi mener at verdien av selskapets anlegg/ 

driftsmidler ikke er redusert på grunn av 

Covid-19, trolig har verdien økt siden man ser 
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en mere økning i både strømforbruk og 

nybygging av hytter.  

 
Det blir ikke mindre krevende fremover 

Fremover vil kundene våre forvente mere av 

oss, både til leveringspålitlighet, nye løsninger 

som gir rask og riktig informasjon, dette 

gjerne som «apper» på smarttelefonene.  

Myndighetskravene som kommer på rekke og 

rad kommer ikke til å avta, tvert om blir det 

nok enda flere krav og føringer for hvordan vi 

skal kunne drive vår virksomhet.  

En av de politiske sakene som er veldig viktig 

for oss og våre abonnenter, er om det kommer 

en reell utjevning av nettleien som hensyntar 

at det er store forskjeller i topografi, geografi 

og antall kunder å fordele regningen på. I 

dagens urettferdige prissystem er nettleien 

dyrere der kraften produseres enn i byene uten 

nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke 

fortsette om vi skal bosette hele Norge. 

 

Lik nettleie 

Det er store forskjeller i nettleien i Norge 

avhengig av hvor du bor. Det trenger ikke 

være slik. I regjeringserklæringen heter det 

«Regjeringen skal utrede og fremme tiltak for 

å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom 

et mest mulig effektivt organisert strømnett». 

Olje- og energi departementet har bedt NVE 

legge frem alternative muligheter for likere 

nettleie, uten at det ennå foreligger noe endelig 

konkusjon i denne saken. 

 

 

 

 

1.8 Finansiell risiko 

 

Markedsrisiko:   

 

Drangedal Everk AS har ved utgangen av 20 

langsiktig gjeld er på 73,2 mill. kroner, der av 

dette 37 mill. kroner til Drangedal Energi 

Holding AS og 36,2 mill. kroner til Drangedal 

Kraft AS. 

Betingelsene for disse lånene er relativt gode 

og utviklingen i lånerenten vurderes fortsatt 

som lav risiko for selskapet. Vi skal i løpet av 

2021 flytte lånene som er tatt opp sammen 

med Drangedal Kommune til egne låneavtaler 

som etableres i Drangedal Energi Holding AS. 

 

Endringer i rammevilkår for nettselskapene 

representerer den største usikkerheten.  

 

Drangedal Everk AS har fokus på effektiv 

drift, noe som er fundamentalt for den videre 

verdiskapingen i selskapet. Selskapet har de 

siste årene falt fra å være blant 20 mest 

effektive selskap i Norge til nå å være nede på 

60 av totalt ca. 90 rene nettselskaper. Denne 

utviklingen har foregått mens vi har redusert 

antall årsverk i nettselskapet. Det er to 

hovedårsaker til dette, store frontselskaper slår 

seg sammen til megaselskaper for å redusere 

kostnader, og endringer i reguleringsmodellen 

har de siste årene ikke slått positivt ut for oss.  

 

Selv om vi opererer i et monopol, vil bransjens 

samlede effektiviseringstiltak og pågående 

konsolideringer føre til betydelig økt press på 

selskapet (avkastning og likvider).  

 

Kredittrisiko:  

Risikoen for at motparter, det vil si våre 

nettkunder, ikke har økonomisk evne til å 

oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da 

det historisk sett har vært lite tap på 

nettleiefordringer.  

 

Historisk ligger tapsprosenten i gjennomsnitt 

på 0,3 %, noen som utgjør årlig ca. kr 

100.000, -  

 

Likviditetsrisiko:  

Likviditeten i selskapet vurderes som god. 
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Selskapets årsresultat og disponeringer:  

 

Overskuddet for 2020 før skatt ble  

kr 4 233 497  

 

Overskuddet for 2020 etter skatt ble  

kr 3 301 867  

 

På grunn av selskapets svake egenkapitalandel 

foreslår styret følgende overskuddsdisponering 

for regnskapsåret 2020:  

 

Overføring til annen egenkapital kr 3 301 867 

 

Total disponering kr 3 301 867 
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Regnskap 

1.9 Resultatregnskap 
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1.10 Balanse 
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3 Revisors beretning 
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4 Organisasjonen 

4.1 Organisasjonsplan, eierforhold 

 

Drangedal Energi Holding AS med datterselskaper har følgende organisering pr. 31.12.20:  

 
 

Drangedal Everk AS har følgende organisering etter fisjonen 01.11.20: 
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Totalt har 10 personer arbeidet i virksomheten 

i 2020 som har utgjort 9,4 

årsverk, derav disse er det 1 person i en 40 % 

stilling som renholder. 

4.2 Styre og ledelse 

Selskapet hatt følgene styre for 2020:  

  

Magnus Straume, styrets leder  

Synnøve Kveven    

Arne J. Sætre, vara 

Grethe Orkås, vara 

 

Kari Tisjø Tveit, styrets nestleder  

Åge M. Vrålstad    

Øystein Rugtveit    

Arnt Olav Brødsjø, vara  

Gunhild Tellefsen Haugland, vara 

Knut Bøen, vara 

      

Magnar Austad, ansattes representant 

Rune Hagen, ansattes vara. 

Karin M. Strand, ansattes representant 

Nils Tore Nordbø, ansattes vara. 

 

I løpet av 2020 er det avholdt 8 styremøter og 

styret har i alt behandlet 42 saker. 

 

Foretaket har vært ledet av Jan Gunnar Thors 

som fra 01.11.21 er innleid fra Drangedal 

Energi Holding AS. 

 

4.3 Overordnede mål for Drangedal 

Everk AS  

Drangedal kommune har igangsatt arbeid med 

å etablere en eierstrategi for konsernet 

Drangedal Energi Holding AS som skal være 

ferdig første halvår 2021. Dette skal legge 

grunnlag for ny og revidert strategiplan som 

skal gi klare overordnede mål for Drangedal 

Energi Holding AS med datterselskaper. Dette 

arbeidet er planlagt utført andre halvår 2021. 

 

Økonomi/priser 

Følgende mål gjelder for selskapet: Etablere 

og gjennomføre gode budsjetteringsrutiner og 

sørge for underlag for budsjettansvarlige med 

tilstrekkelig tallmateriale som grunnlag. Dette 

skal bidra til at budsjettavviket på inntekts- og 

kostnadssida raskt oppdages og informeres 

styret/eier. Drangedal Everk AS tilstreber å 

holde en jevn utvikling i overføringsprisene. 

Utviklingen på selskapets overføringstjenester 

skal tilpasses NVEs reguleringsregime og 

rammer.  

 

Drangedal Everk AS sammenlikner seg med 

andre nettselskaper hvert år. Vi har et 

strategisk mål om en effektivitet som er 

høyere enn snittet for nettselskapene i 

Telemark. Dette betyr at vi skal ha en 

effektivitet målt av NVE på minst 93%. Det er 

stor bevegelse i bransjen med fusjoner og 

effektiviseringstiltak. Antall nettselskaper er i 

løpet av noen år blitt redusert fra ca. 200 til 

ned under100. Dette betyr at om vi skal nå 

målet på effektivitet, må vi gjøre det bedre enn 

bransjen for å opprettholde vår effektivitet. 

Med god effektivitet kan vi redusere nettleien 

samtidig få en rimelig god avkastning. Dette 

blir målt og regulert av NVE som er 

tilsynsmyndigheten vår.  

 

Vi skal ha god oppfølging av omsatt 

kraftmengde og utvikling i antall kunder, 

fordelt på næringskunder, husholdningskunder 

og hyttekunder. 

 

Tilgjengelighet/drift 

Ha en leveringspålitelighet i kraftnettet 

(KILE) som er bedre enn snittet for 

nettselskapene i Telemark. 

 

Ledelsesfilosofi 

Drangedal Everk AS vil til enhver tid sørge for 

at alle ansatte oppmuntres til og gis mulighet 

til å styrke sin kompetanse for å mestre nye og 

utfordrende arbeidsoppgaver. Drangedal Everk 

AS skal legge vekt på å tilby en trygg 

arbeidsplass med vekt på et godt og sikkert 

arbeidsmiljø. Arbeidet med etikk og 

samfunnsansvar er en viktig pilar i selskapets 

daglige arbeid, både i møte med eksterne 

aktører og internt. Som hjelp til dette er det 

etablert et sett med etiske retningslinjer som er 

et minimum av hva som forventes av 

selskapets ansatte.  
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Helse, miljø og sikkerhet 

Bedriften skal til enhver tid ha et 

velfungerende HMS system. Det skal løpende 

gjennomføres nødvendig opplæring slik at alle 

ansatte kan ta ansvar for å ivareta miljøet både 

innen eget område og totalt sett innen 

bedriften. Systemet skal ha et opplegg for 

registrering av avvik og forbedringsforslag 

som kan gi grunnlag for revidering av 

generelle prosesser og/eller arbeidsmetoder i 

selskapet. Korttids sykefraværet bør ikke 

overstige 1,5 % totalt. Drangedal Everk AS 

har en nullvisjon når det gjelder 

arbeidsrelaterte skader og ulykker. En viktig 

del av virkemidlene for å oppnå dette er å 

legge til rette for et trygt, godt og sikkert 

arbeidsmiljø.  

 

Kraftsystemplanlegging  

Det skal til enhver tid foreligge et oppdatert 

planverk for selskapet som beskriver 

kraftsystemet tilstand og hvor det kreves tiltak.  

Ut fra dette skal det utarbeides planer og 

budsjetter samt detaljerte investeringsbudsjett 

for hvert enkelt år som bidrar til at måltallet 

for tilgjengelighet kan nås. Det skal 

gjennomføres lønnsomme investeringer med 

tanke på redusert tap i nettet og økt 

forsyningssikkerhet. Vi skal følge opp 

tapsprosenten og tapt kraftmengde pr. år 

sammen med avbruddskostanden.  

 

Øvrige tjenester 

Øvrige tjenester skal holdes atskilt fra 

primærtjenestene slik at monopolkontrollen 

kan utøves effektivt. Ingen kostnader relatert 

til øvrig virksomhet inngår i grunnlaget for 

tariffene våre.  

4.4 Vernetjeneste, HMS  

Drangedal Everk AS skal være en trygg og 

god bedrift å jobbe i. Derfor vektlegger vi å 

jobbe med arbeidsmiljøet. Styrke de gode 

egenskapene og forbedre oss der det er behov 

for det.  

 
Drangedal Energi Holding AS med 

datterselskaper er tilsluttet Stiftelsen Vestmar 

Bedriftshelsetjeneste.  

 

Totalt sykefravær for hele konsernet for 2020 

er på 4,01 % og av dette utgjør korttidsfravær 

1,67 %. Med en aldrende arbeidsstyrke som vi 

nå har på konsernet, vil man måtte påregne 

noe høyere tall på sykefravær fremover. 

 

Annet fravær med lønn utgjør 0,88 %, noe 

som er bedre enn målsettingen som er å være 

under 1,0 %. 

Det er registret 8 avvikssaker i 2020.  Alle 

sakene ferdig behandlet og lukket.  

 

HMS var obligatorisk tema i de 2 

personalmøtene som er avholdt i 2020.  

Tabellen under viser fraværsutviklingen 2016-

2020:  

Beskrivelse 
 

2016 
 

2017 2018 2019 
 

2020 
Mål 

2020 
Korttids 
sykefravær: 1,29 % 1,57 % 1,01 % 1,58% 1,67 % 

≤ 1,5 
% 

Totalt 
sykefravær: 2,49 % 4,07 % 5,13 % 8,58 % 4,01 %  
Annet fravær 
med lønn: 0,88 % 0,93 % 0,65 % 1,05 % 

 
0,88 % 

≤ 1,0 
% 

 

4.5 Personale  

Ved utgangen av år 2020 hadde Drangedal 

Everk AS 10 fast ansatte.. Totale årsverk 

utført i bedriften var 9,4. 
 

Ansatte pr.31.12.20: 

 

Apalnes, Tom H. 

Bøe, Ole Kristian   

Gjelstad, Trond 

Hagen, Rune 

Kristensen, Hilde  40 % stilling 

Moland, Jan Kåre 

Nordbø, Nils Tore 

Skoglund, Martin 

Øverdal, Jan Kristian 

Aasen, Per Henning. 

 

Daglig leder og økonomifunksjon blir leid inn 

fra Drangedal Energi Holding AS. 
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4.6 Kompetanseutvikling  

Drangedal Everk AS er relativt aktive i 

Nettalliansen AS. Nettalliansen arrangerer 

flere møteplasser med faglige tema og vi 

gjennomfører en rekke felles prosjekter. Dette 

bidrar positivt til både nettverksbygging og 

kompetanseheving samtidig som det er viktig i 

forhold til pågående prosjekter og aktiviteter 

(som for eksempel AMS prosjektet og IT 

relaterte prosjekt av relativt stor kompleksitet).  

 

Vi har i tillegg flere obligatoriske kurs hvert år 

for vårt personell. Dette er øving i nedfiring og 

forskriftskurs i elsikkerhet. Samtlige ansatte 

skal delta på årlige kurs i førstehjelp og også 

jevnlige kurs i enkel brannberedskap. Ellers er 

det stadige oppdateringer og videreutviklinger 

av de datasystemene vi bruker innenfor alle 

fagområder i tillegg til nye systemer som tas i 

bruk, ny teknologi og nye regelverk. På grunn 

av Covid-19 har kursene der man møter 

hverandre for å lære sammen blitt erstatte med 

fjernkurs eller at noen har blitt avlyst.   

4.7 Energiøkonomisering og informasjon 

Energiøkonomiseringen er nå organisert via 

Enova, som forvalter de midler som 

energibransjen betaler inn for å opprettholde 

de tiltak og den informasjonen som er ønskelig 

for å bevisstgjøre forbrukerne om fornuftig 

bruk av energi.  

Avgiften i 2020 var 1,0 øre pr. kWh for 

husholdning- og fritidsforbruk, mens for annet 

forbruk er avgiften kr 800,- årlig. Drangedal 

Everks nettkunder er i 2020 fakturert for   

Kr 695 058,- som overføres fortløpende til 

Enova. 

4.8 Medlemskap i organisasjoner 

Drangedal Energi Holding AS med 

datterselskaper er medlem i 

Samfunnsbedriftene (tidligere KS-Bedrift), 

Distriktsenergi og Næringsforeningen i 

Drangedal. 

 

Drangedal Everk AS er aksjonær og aktiv  

bruker av Nettalliansen AS. 

 

4.9 Lager- og kontorbygg 

Drangedal Everk AS holder til på Stemmen 

industriområde, der alt personell i selskapet er 

samlet i ett nyere og tidsmessig bygg. 

Lagerbygget som kom på plass i 2015, gjør at 

vi oppbevarer alt av kjøretøy og 

redskap/verktøy innendørs. Dette gir oss en 

effektiv utstyr- og materiellhåndtering til alle 

årstider, ikke minst under 

beredskapssituasjoner vinterstid.  

Byggene er eid og driftes av Drangedal Everk 

AS og leies ut til de andre selskapene i 

konsernet. 

 

Byggene er lokalisert nær kommunens 

brannstasjon, lager og verkstedbygg. 

4.10 IT drift/programvare 

Drangedal Everk AS er som samfunnet ellers 

helt avhengig av en effektiv og sikker drift av 

IT systemene. 

Generell IT drift ble i 2020 flyttet fra 

Drangedal kommune til Embriq via løsning 

gjennom Nettalliansen AS. Årsaken var at de 

fleste bransjeløsningene som er etablert i 

Nettalliansen betinger at man er på felles 

driftsplatform.  

 

Følgende bransjeprogrammer er 

hovedverktøyene for driften: 

• OpenNis fra Powel AS for dokumentasjon 

av distribusjonsnett og fibernett. 

• ELWIN fra Hansen Tec. Norway AS som 

kundeinformasjonssystem. 

• Økonomi kjøres med Visma Business 

Energi Bransjeløsning fra Økonomi 

Bistand Nord AS. 

• AMS-drift leveres av Embriq. - ELHUB  

• NSO (Nettstasjons overvåking) – Embriq 

leverer dette. 

 

Det er en betydelig utvikling rundt IT 

løsninger for vår bransje, der det er helt 

avgjørende at vi velger riktige løsninger og 

samarbeidspartnere.  Vi deltok for noen år 

siden sammen de andre nettselskapene i 

Telemark i et prosjekt for å vurdere et 

fremtidig samarbeid med Lede AS (tidligere 

Skagerak Nett AS)for driftssentral og 
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tilhørende hjelpesystemer. Ett nettselskap har 

inngått samarbeid med Lede AS, der vi 

foreløpig har valgt å avvente resultatene av 

dette samarbeidet før vi selv vurderer 

muligheter. Vi ser også at dette samarbeidet 

krysser mye av det som er satsningsområdene 

i Nettalliansen AS. 

 
5 Fordelingsnett 

5.1 Nettvirksomhet 

5.1.1 Drift og vedlikehold 

 

Drangedal Everk AS har driftsansvaret for: 

 

• 2 sekundærstasjoner 

(transformatorstasjoner) med 

transformering fra 132/66 til 22 kV. 

Samlet kapasitet sammen med Tørdal 

Trafo er nå på 50 MVA. 

• 188 km 22 kV luftlinje (195 km i fjor) 

• 89 km 22 kV jordkabel (80 km i fjor)  

• 258 km lavspent luftlinje (261 km i fjor) 

• 286 km lavspent jordkabel (277 km i fjor) 

• 290 nettstasjoner/trafoer med en samlet 

kapasitet på 40,6 MVA. 

 

Også i 2020 har det vært brukt betydelige 

ressurser på de driftsmessige oppgavene som 

har bestått i rehabiliterings- og 

vedlikeholdsarbeider i 22 kV nettet. Videre 

har det blitt brukt ressurser på vedlikehold av 

ryddegater i luftledningstraseene. Dette er noe 

vi jobber kontinuerlig med og er viktig for 

forsyningssikkerheten. 

 

Ved Drangedal trafostasjon og Holtane 

trafostasjon er det utført løpende vedlikehold 

og tilsyn etter oppsatt plan.  

Tørdal Transformatorstasjon ble idrifsatt 

oktober 2020 der vi leier 4 stk. 22KV 

avganger. 

 

Fordelingsnett fordelt på antall abonnenter: 

Pr. 31.12.20 var det 3800 abonnenter registrert 

som nettkunder. 

Fordelt på høyspentnettet blir dette:  

277 000 m: 3800 = 73 m hs. nett/abonnent. 

Fordelt på lavspentnettet blir dette:  

542 000 m: 3800 = 143 m ls. nett/abonnent. 

Totalt installert kVA/abonnent:   

40600 kVA: 3800 = 10,7 kVA/abonnent.   

 

Driftsforstyrrelser 

Ikke-levert energi for året var 13 MWh mot 11 

MWh året før.  5 MWh av den ikke-leverte 

energien skriver seg fra planlagte utkoblinger. 

Tilgjengeligheten iberegnet planlagte 

utkoblinger er beregnet til 99,972 % noe som 

er litt over målsettingen. Tilgjengelighet kun 

hensyntatt feil i Drangedal Everk sitt nett er 

99,984 % 

 

Våre KILE-(avbrudd)kostander er målsatt 

totalt til kr 0,923 mill. for 2020. (snitt for de 

siste 5 årene kompensert for prisutvikling). 

Våre KILE-kostander for 2020 er beregnet til 

kr 0,877 mill. noe som viser at vi har 

tilnærmet gjennomsnittlig år.  

 

Av registrerte 100 hendelser er 76 knyttet til 

høyspent, 23 i lavspent og 1 regionale der 

Brokkelinja har fall ut. 

 

76 hendelser i høyspentnettet gir oss følgende 

fordeling:  

• 27 av disse er avbrudd på grunn av feil og 

gir kr 0,656 mill. i KILE 

• 49 av disse er planlagt og varslet, og gir kr 

0,220 mill. i KILE 

 

Om vi hadde hatt Tørdal Transformatorstasjon 

i ordinær drift hele året ville KILE kostanden 

for 2020 trolig vært redusert med ca. kr 0,300 

mill.  

 

Vaktberedskapen er oppbygd av en overordnet 

og en montørvakt for distribusjonsnettet som 

er en 24/7 tjeneste som består av 6 vaktlag og 

totalt 12 personer. 

 

Det leies inn montør- ressurser fra Drangedal 

Kraft AS for at det skal gå opp med 6 lag. Fra 

og med 01.01.21 kommer man å selge ut 

vakttjenester til kraftproduksjonen -og 

bredbåndsavdelingen i Drangedal Kraft AS. 
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I tillegg til vakta har vi stor fleksibilitet blant 

de ansatte som ikke er på vakt når vi har feil 

som berører et større antall kunder.  

 

Maskinparken, fjernstyring og 

radiosamband 

Maskinparken inkl. montørbiler, lastebiler 

snøscootere og annet teknisk utstyr er rimelig 

funksjonelt, men med forholdsvis høy 

gjennomsnittsalder. Dette året er det ikke gjort 

investeringer i maskinparken. 

 

1 Scandia kranbil  (2005) 

1 MAN liftbil   (2004)  

2 Toyota Hi Lux  (2006) 

2 Toyota Hi Ace  (2005) 

1 Citroen Berlingo  (2007) 

1 Toyota Hi Ace  (2007) 

1 Toyota Hi Ace  (2008) 

1 Toyota Hi Ace  (2011) 

1 Citroen Jumpy  (2018) 

1 Alubåt med påhengsmotor 

1 båthenger 

1 snøscooter Polaris  (2013) 

1 snøscooterkjelke 

1 biltilhenger, åpen 

1 biltilhenger, lukket 

1 Jernhest, minitraktor  (l993) 

1 Can-Am ATV    (2015) 

1 Kompressor m/ utstyr 

1 Kabelvogn m/hydraulikk (2016) 

1 Varslingsvogn m/utstyr (2019) 
 

Fjernstyringsanlegg i høyspentnettet. 

Alle større sentrale punkter i høyspentnett har 

fjernstyrte brytere fra et fjernstyringsanlegg 

som betjenes både fra driftssentral og fra 

hjemmevakta. Fjernstyringa er trinnvis utbygd 

fra 2008 og arbeides fortsatt med å etablere 

flere fjernstyrte brytere. I 2020 er det 

fjernstyrte 22KV bryteranlegget i Suvdøla 

erstattet med 4 stk. fjernstyret 22 KV brytere 

fra Tørdal Transformatoranlegg. Sammen med 

det nye fjernstyrte koblingsanlegg i den nye 

kraftstasjonen har vi fått etablert betydelig 

fjernstyrte ringmatinger i Tørdal, og som 

reserveforsyning til resten av vårt 

forsyningsområde. 

 

Vi har også 36 stk. kortslutningsindikatorer 

som er montert på 18 forskjellige steder og er 

til god nytte under feillokalisering. 

 

Radiosamband 

Det ble utført generelt tilsyn og vedlikehold av 

de 7 basestasjonene som ble satt i drift 2018. 
 

Vedlikehold 

I distribusjonsnettet (22 kV og lavere 

spenningsnivå) har arbeidet også dette året 

vært konsentrert om ordinære 

vedlikeholdsoppgaver, herunder skogrydding, 

linjebefaring, kontroll av brytere og 

transformatorer, utskifting av transformatorer 

og linjekomponenter og øvrig løpende 

vedlikehold av nettet.  

 

Gjennom linjebefaring av alle 195 km med 

høyspentlinje ble det registrert 190 nye funn. 

Det ble utbedret totalt 120 punkt i 2020. På 23 

av disse tilfellene har det medføre planlagt 

utkobling. Til å bistå oss med linjerydding har 

vi leid inn mannskaper fra Norsk Skogrydding 

AS i perioder 

 

Noe av 22 kV-nettet har etter hvert passert 50 

år og det må påregnes en ekstra innsats de 

kommende år.  

 

Selskapet underlegges normalt hvert til annet 

hvert år revisjonsbesøk fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), der 

det settes fokus både på administrative rutiner 

og oppfølging, samt befaringer ute i nettet. 

Selskapet har de siste årene kommet godt ut av 

disse gjennomgangene, og det er ikke funnet 

alvorlige avvik. Siste revisjon av denne typen 

ble gjennomført i august 2018.  

 

De siste årene har man lagt ekstra vekt på 

jordingssystemene, nedbygging av 

mastearrangement, nye kwt målere (AMS) og 

nettstasjonsovervåking (NSO). Utover å ta 

bruk ny teknologi som vi får igjennom AMS 

og NSO tenker vi fremover å ha ekstra fokus 

med å fornye høyspent luftlinjer med kabel 

eller isolert linje. Vi bør gjennom arbeid med 

den nye strategiplanen legge en plan på hvor 

mye km nett vi skal fornye hvert år.  
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I tillegg til dette har vi jobbet mye med 

implementering av nye datasystemer 

(finans/økonomi, arbeidsordresystem, 

timefangst mm). Dette, i tillegg til andre 

system, vil være viktige verktøy for selskapet 

framover.  

 

Beredskap 

Drangedal Everk AS har fokus på 

kriseberedskap. Det er utarbeidet et planverk 

for beredskapen i selskapet der det blir 

fokusert på håndtering av situasjoner med 

bortfall av strøm i lengre perioder under 

vanskelige forhold. Det blir gjennomført 

interne øvelser der man beskriver og løser 

slike situasjoner i ulike deler av selskapet. I 

tillegg deltar vi på en del av kommunenes 

beredskapsøvelser. Det er meget god kontakt 

med kommunens beredskapsorganisasjon. 

Dette er både relevant og viktig for å forstå 

hverandres behov og utfordringer i 

beredskapssituasjoner.  

 

Drangedal Everk AS deltar også på øvelser i 

regi av KBO (Kraftforsyningens Beredskaps 

Organisasjon) Det som oppfattes som noe av 

det mest krevende for strømforsyningen er 

situasjoner der man f.eks. får havari på en 

transformatorstasjon. 

 

Etter etableringen av Tørdal 

Transformatorstasjon i 2020 sammen med Nye 

Suvdøla Kraftstasjon som kom i drift i 2019 

har vi økt forsyningssikkerheten i betydelig i 

vårt forsyningsområde. Dette har vært et tiltak 

som har stått langt oppe på våre risiko og 

sårbarhets (ROS) analysene helt tilbake på 90 

tallet. 

 

Drangedal Everk AS har også egne 

transformatorer opp til 500KVA som kan 

settes inn, i tillegg til at man har samarbeid 

med andre nettselskap om å disponere og 

transportere krafttransformatore og annet 

viktig beredskapsmateriell. Underliggende har 

man også beredskapsplaner for rasjonering, for 

samband, IKT sikkerhet mm.  

 

Type scenario som vil være svært krevende er 

dersom man får problemer med en av de 22 

kV-linjene som er lange i utstrekning og 

ensidig mating. Typisk er dette 

Grova/Fjågesund, Kjosen og Hennseid/Sannes 

samt noen mindre avgreininger. Dersom det 

oppstår havari på en av disse linjene har man i 

dag ingen fullverdig reserve, og man vil i stor 

grad oppleve utkoblingstider som tilsvarer 

feilrettingstidene. Det er imidlertid utarbeidet 

godt planverk for hvordan man løser denne 

typen utfordringer. I de kommende år er det 

likevel viktig å arbeide med nødvendige 

ringforbindelser. Dette bør også nedfelles i 

selskapets strategi.  

Vi ser også at stor utbygging på Gautefall gjør 

at vi bør fremover se på både ringmatinger og 

mere fjernstyret bryteranlegg. 

  

5.1.2 Investering og nyanlegg 

2020 har vært et år med moderat aktivitet 

knyttet til investeringer og nyanlegg. I forhold 

til budsjettet har det vært noe omprioriteringer 

i hvilke ordinære nettutbyggingsprosjekter 

som har blitt gjennomført ift. de opprinnelig 

planlagte. Noen prosjekter har hatt raskere 

framdrift enn forutsatt, mens noen har hatt noe 

langsommere framdrift enn planlagt.  

 

Samtidig satte vi noen interne aktiviteter på 

hold på grunn av en meget svak kontantstrøm i 

konsernet knyttet til et bunnivå for 

kraftprisene. 

 

Til tross for at det har kommet enkelte nye 

prosjekter som ikke var planlagt, har vi likevel 

fått gjennomført det aller meste av det som 

opprinnelig var planlagt. I alt er det arbeidet 

med 38 små og store utbyggingsprosjekter. 

Disse er fordelt på nye hyttefelt, nye boliger 

og noe næring. Om lag halvparten av disse var 

fortsettelse av prosjekter påbegynt i 2019 og 

tidligere..  

 

I tillegg har det gjennom 2020 blitt jobbet mye 

med et nytt arbeidsordresystem som er tatt i 

bruk og som vil få en stadig viktigere rolle i 

det daglige arbeidet.  
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Kabelanlegg høyspent: 

Det er i forbindelse med bygging av Tørdal 

Trafostasjon og Nye Suvdøla Kraftverk 

klargjort nærmere 11 km jordkabel som skal 

erstatte 5-6 km med luftlinje i området. Denne 

omleggingen ble gjennomført på slutten av 

2020 når Tørdal Trafostasjon er satt i drift.  

 

Det er etablert 0,7 km 22KV kabel i fra 

Nettstasjonen Kåsmyra 2 til Nettstasjonen 

Refsdalen. Dette var et krevde kabelprosjekt 

som involverte grunneiere, VA avdelingen til 

Kommune, Bane Nor, Vegvesenet, et veilag 

og lokale drikkevannskilder. Kabelen ble 

spenningsatt i løpet av sommeren og har nå 

gitt oss viktig ringmating til alle 

virksomhetene på Kåsmyra.  

 

Ca. 0,1 km av siste del i luftlinje avgreining 

Refsdalen ble erstattet med 22kV kabel. 

Stolpemontert nettstasjon i Refsdalen ble 

skiftet ut med en ny bakkemontert nettstasjon 

med 22KV koblingsanlegg. 

 

I forbindelse med ny veitrase fra 

Stasjonsveien, Neslandsvatn og inn til 

Lundtveit, har Everket lagt høyspentkabel fra 

nedre del av Havna og fram til Lundtveit trafo. 

Til sammen ca. 600m. Dette for å kunne fjerne 

høyspentlinje fra Havna som går over 

Kjennåsen og fram til Lundtveit. 

 
Luftlinjer/ høyspent: 

Det ble ikke bygget nye høyspentlinjer i 2020.  

Etter ombygging ibm. Tørdal 

Transformatorsasjon har vi nå frakoblet 

spenning på nærmere 6 km luftlinje i Tørdal 

som skal rivers i 2021. 

 

Nettstasjoner 

Som nevnt under «Kabelanlegg høyspent» ble 

det opprettet en ny nettstasjon ved 

nedkjøringen til gamle Suvdøla kraftstasjon. 

Denne har fått navnet Tveitlia.  

 

Denne nettstasjonen erstatte transformatoren 

som står inne på gamle Suvdøla.  

 

Stolpemontert nettstasjon i Refsdalen ble 

skiftet ut med en ny bakkemontert nettstasjon 

med 22KV koblingsanlegg. 

Nytt nettstasjon 1000 KVA trafo med 

koblingsanlegg til snøproduksjon på Gautefall 

ble montert. 

 

Ny nettstasjon på Rytterspranget Terrasse.   

  

Det ble leid inn tjenester fra Drangedal 

Produkter til å rydde, male/beise til sammen 

15 nettstasjoner i 2020. Dette har vi tenkt å 

fortsette med i årene fremover. 

 

I sammenheng med NSO (Nettstasjons 

overvåking) montasje har det blitt utført en del 

utbedringer i nettstasjonene. 

 

5.1.3 Energiomsetning  

Overføring i nettet 

I 2020 var energioverføringen i vårt nett 54,31 

GWh mot 55,83 GWh i år 2019. 

Overføringsinntektene hadde en verdi på kr. 

27.523.000, - 

Strømforbruket hadde en nedgang på ca. 2,7 % 

i forhold til år 2019.  
 

 

Kraft til andre til andre områdekonsesjonærer 

• Salg av konsesjonskraft til Nissedal                                                                

815,0 MWh 

• Overføring av annen kraft (uttak Suvdøla 

til Nissedal) 1 092,1 MWh 

• Overføring av annen kraft (leveranse fra 

Nissedal) 953,1 MWh 

 

Nett-tap 

Totale tap i nettet og trafostasjonen er ca. 4,85 

GWh, eller ca. 8,21 % av bruttoforbruket på 

59,16 GWh. Tabellen viser utviklingen de 

siste 10 årene. 
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5.1.4 Måling og avregning  

Våre AMS-system i leverer til ELHUB i snitt 

99,85 % av de nærmere 3800 målepunktene 

verdier inn til riktig tid i 2020. Vi har gjennom 

2020 oppfylt kravene kvalitetskravene til 

ELHUB.   

 

Abonnement, installasjoner 

Vi hadde ved utgangen av 2020 en 

kundemasse på 3800 abonnement, mot 3754 i 

2019. Dette er en økning på 46 nye kunder. 

Nettleien til husholdningskunder var på 29,00 

øre pr. kWh og et årlig fastledd på kr 2900,- 

(inkl. må og forbruksavgift: 56,41 øre og kr 

3625,-). 

 

Nett-tariffene våre ligger nå på et nivå som de 

selskaper det er naturlig å sammenligne oss 

med i Telemark. Lede AS har fortsatt nett-

tariffer som er under alle andre nettselskaper i 

Telemark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundefordeling pr. forbruksgruppe 

Type anlegg 2019 2020  

Bolighus/leiligheter 1968 1970 

 

+ 2 

Hytter 1323 1366 + 43 

Syke /-

aldershjem/Helseinstitusjoner 1 1  

Sykehus 0 0  

Helsesentre 9 9  

Restauranter / diskotek 9 9  

Hoteller 1 1  

Forsamlingslokaler 15 15  

Bensinstasjoner 6 6  

Lakkeringsanlegg 0 0  

Andre anlegg i EX-område 0 0  

Campingplasser 1 1  

Verneverdige bygninger 6 6  

Trebearbeidende industri 6 6  

Barnehager/skoler 9 9  

Bil / -mek. Verksteder 7 7  

Gatelysanlegg 6 6  

Idrettsanlegg 10 10  

Driftsbygninger 78 78  

Midlertidige anlegg 0 0  

Boligblokker  0 0  

Industrivirksomhet 0 0  

Annen næringsvirksomhet/bygg 111 112 + 1 

Diverse 188 188  

Sum kolonne 3754 3800 + 46 

 

5.2 Det lokale el tilsyn (DLE)  

Det er i 2020 gjennomført el tilsyn med noen 

mindre avvik jf. målsettingen i tilsynsplanen 

og resultatrapporten som er godkjent av DSB. 

Årsaken til det mindre avviket er Covid-19 og 

påfølgende smittevernsrestriksjoner som har 

gjort at noen tilsynsarbeid har blitt 

omprioritert. 

 

Måltallene for tilsynsvirksomheten (DLE) er 

200 tilsyn på eksisterende og nyanlegg, i 

tillegg til forebyggende brann og el-sikkerhet. 

Det er i 2020 gjennomført 177 tilsyn, noe som 

er under målet i tilsynsplanen for vår 

tilsynsaktivitet.  
 

Det er ikke registrert tilsynssaker knyttet til 

jordfeil som er behandlet av DLE. Det vi ser 

nå er at de nye AMS målere sammen med 

overvåkingen vi har i de fleste nettstasjonene 

sørger for at flere jordfeilsaker løses uten at 

det blir tilsynssak. Vi har aldri hatt en så god 

kontroll på jordfeil som vi har nå, noe som 
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betyr økt elsikkerhet både i våre egne og 

kunders el. anlegg.  

5.3 Fiber  

Også i 2020 er det bygd fibernett som er hengt 

opp i distribusjonsnett. 

 

Det er søsterselskapet Drangedal Kraft AS 

som bygger ut fiber og er leverandør av 

internett- og TV tjeneste til sluttkunder i 

Drangedal.  Drangedal Kraft AS leier plass til 

fibernett på lavspent og høyspent stolpene. 

 

6 Øvrig virksomhet 

Aktiviteten på dette området har vært som 

forventet. Denne virksomheten bidrar med et 

driftsoverskudd på kr 0,190 mill. av totale 

inntekter på kr 0,888 mill.  

 

Denne omsetningen er i hovedsak knyttet til 

fellesføringer, drift og utskifting av gatelys 

samt en rekke andre aktiviteter som ikke går 

under våre ordinære virksomhetsområder. 

Denne virksomheten bidrar med overskudd og 

er et viktig supplement til de andre 

virksomhetene. 

 

Gatelyset i Drangedal eies av kommunen og 

driftes av Drangedal Everk AS. Det er fra 

kommunen vedtatt å skifte ut alle 

gatelysarmaturer, der Everket i 2017-2020 har 

skiftet ut ca. 600 av 665 lamper. Resterende 

blir skiftet ut de nærmeste årene. 

 

7 Oppsummering av viktige aktiviteter 

og milepæler for 2020 for nettselskapet. 

 

• Gjennomført omdanning til aksjeselskap 

og fisjonert markedsdelen over til 

Drangedal Kraft AS. Samtidig er det 

etablert holdning selskap. 

 

• Feiret Everkets 100 år med flott bok og 

fest i Tokestua. Tokestua/idrettshallen ble 

gitt i gave to hjertestartere ifbm denne 

feiringen. 

 

• En pandemi fra 12 mars gjennom hele året 

har gitt oss nye erfaringer. 

 

• Flyttet IT driften til Embriq. 

• Et historisk bunnivå med 10 øre på 

kraftprisen som medførte en periode 

anstrengt likviditets situasjon i konsernet. 

 

• AMS målere med tilhørende systemer gir 

oss korrekte målinger hver time. Alle 3800 

AMS målerne reduser nett-tapet med over 

20 % og gir nå mye bedre kontroll over 

jordfeil.  

 

• Tilkobling av 46 nye nettkunder, der de 

fleste er fritidsboliger. Dette ligger tett på 

snittet for de siste 10 årene og det ser ut 

som vi skal nå 4000 målepunkt i 2025 om 

denne trenden forsetter. 

 

• Tørdal Transformatorstasjon med 

tilhørende kabelanlegg kom i drift høsten 

2020. 

 

• God aktivitet med 

vedlikehold/skogrydding og annet 

vedlikehold av våre 192 km høyspentlinjer 

der mer enn 400 punkt er utbedret i 2019. 

 

• Etablert 22KV kabel ring mellom Kåsmyra 

og Refsdalen som sikrer strømforsyningen 

til Kåsmyraområde. 

 

• Vi har i 2020 en gjennomsnittlig 

leveringskvalitet for strømnett. 

 

Konsernet bidrar med betydelige økonomiske 

resultater, der det fra 2010 – 2019 er oppnådd 

et samlet resultat før skatt på kr 115,5 mill., 

med følgende fordeling: 

 

kr 25,4 mill. til bedriftsskatt. 

kr 57,5 mill. har gått til Drangedal Kommune.  

kr 31,3 mill. er tilført til Everket egenkapital. 

 

For 2020 tilføres overskuddet egenkapitalen i 

selskapet. 

 

Drangedal 02.06.20 

 


