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75 ÅR MED LOKAL KRAFT

1904

Andøy Energi holder til på Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland.
Vi ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnkinn, Dverberg og Andenes som eiere. Vi har i dag blitt et konsern med
to datterselskap, Andøy Energi AS og Andøy Energi Nett AS, som begge eies av
Andøy Energi Holding AS. Andøy Energi Holding AS eies av Andøy kommune.

1905

Vi er ca. 24 ansatte fordelt utover datterselskapene, hvorav to er lærlinger.
Selskapet sitt formål er drive med produksjon, distribusjon og omsetning av
elektrisk kraft samt levering av bredbånd.
Les mer på vår nettside: www.andoynett.no

50 husstander på
Bleik fikk elektrisitet

Bleik skole fikk 5
elektriske lamper

1916
Dahles vindkraftverk
ble satt i drift og
leverte strøm til
16 abonnenter på
Dverberg den første
tiden

1921
Dampkraftverket på
Andenes satt i drift
og brukte torv som
brensel

1946
Andøy Kraftlag
stiftet på Risøyhamn

1952
Lovika kraftstasjon

1964
Andøy Kommunale
Kraftverk

1991
Vindkraftverket ble
satt i drift på Kvalnes

1994
Selskapet ble omdannet
til aksjeselskap og fikk
navnet Andøy Energi AS

1996
Odd Solhaug gir ut
boken «Det e glo i
strengan» om
selskapets historie
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2019

Ansatte i hele konsernet ble utfordret i høyden under intern opplæring og teambuilding i 2021.

Andøy Energi AS
omgjort til konsern
etter endringer i
energiloven.

FREMTIDEN I VÅRE HENDER
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Konsernet ønsker å være en bidragsyter til livskraftige lokalsamfunn,
og har et sterkt lokalt engasjement. Vi bruker FNs bærekraftsmål som retningslinjer til hvordan vi som
lokal samfunnsaktør kan være i vårt arbeid, både utad og innad i konsernet.

DIN LOKALE STRØMLEVERANDØR
I 1904 fikk de 50 første husstandene på Bleik elektrisitet. Dette dannet grunnlaget for vår største
del av virksomheten, nemlig salg av strøm til sluttbruker. Med en landsdekkende konsesjon leveres
strømavtaler over hele landet, i og utenfor nettselskapets konsesjonsområde.

HANDLE LOKALT OG SKAP VERDIER
Trenger du strøm, er du velkommen til oss – her er det du som står i fokus!
Hos oss kan du velge fritt blant gode løsninger som Garantikraft – innkjøpspris med pristak, Fastpris,
Innkjøpspris – strøm til innkjøpspris og strømforsikring fra Kraftalliansen, som gir ekstra trygghet
i hverdagen.
Les mer om våre strømprodukter på våre hjemmesider:
www.andoykraft.no/stromprodukter

VI ER OPPTATT AV AT VÅR INNTJENING
OGSÅ SKAL KOMME LOKALSAMFUNNET TIL GODE
Vårt motto er: Handle lokalt og skap verdier, vi sponser idrett og kultur.
Vi sponser i første rekke aktivitet knyttet til barn og unge.
Totalt bidrar vi årlig med støttemidler på rundt kr. 200 000,- til lokalsamfunnet.
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BREDBÅND
TIL FOLKET
Internettet i Norge tok av for fullt på 90-tallet.
Samtidig ble Andøy Energi AS til, og i dag er
vi stolte av å tilby bredbånd med god fart og
stabilitet under navnet Nordlysnett. Vi har en
rekke gode tilbud på bredbånd til alle våre
innbyggere i hele kommunen.
For mer informasjon
om bredbåndstilbudet vårt:
www.andoykraft.no/internett

Visste du at …

… 90 prosent av oss bruker internett daglig.
Vi i Nordlysnett hjelper deg med å finne riktig
løsning med bredbånd som passer deg
og ditt behov.

Vakttelefon Nordlysnett

411 27 288
(07:30–15:00/18:00–20:00)

firmapost@nordlysnett.no

4

ANDØY ENERGI NETT
Andøy Energi Nett står for beredskapen, drift og
vedlikehold av strømforsyningen på en optimal
måte til det beste for våre kunder i Andøy kommune. Det er et stort ansvar å få lov til å levere
en trygg og sikker strømforsyning her ute. Med
de tøffe værforholdene og sterke vindstyrkene
som kan oppstå, står våre erfarne montører klare
til å ta imot utfordringene de fire årstidene har å
tilby for å levere en stabil strømforsyning.
Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og
energidirektorats monopolkontroll (NVE).
TA KONTAKT MED OSS VED:
•
•
•
•

Anleggsvirksomhet nær høyspentlinjer
Graving, boring og spunting
Trefelling
Lagring og transport under høyspentlinjer

Nettselskapet vil gi informasjon og ved behov stille med
en representant som vil gi råd for å ivareta sikkerheten.

LÆRLINGENE ER ET VIKTIG
INSTRUMENT FOR REKRUTTERING
Her i Andøy Energi Nett har vi over flere år hatt et
tett samarbeid med de lokale videregående skolene
og Nordland fylkeskommune med tanke på å få inn
lærlinger til bedriften. Vi er en godkjent lærlingbedrift
og ønsker å gi våre lærlinger en god start på et aktivt
yrkesliv. Man er nesten sikret kontrakt etter endt lærlingtid, og vi er opptatt av å bruke lokal arbeidskraft.
Her i konsernet vårt jobber vi aktivt for å sikre et godt
sosialt miljø. Her skal du trives og vokse. I alle våre
stillinger får du varierte arbeidsoppgaver, du får tillit
og ansvar og gode muligheter for faglig utvikling.
Det skal være gøy å gå på jobb med spennende
arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø.

Våre ansatte – vår beste ressurs.
Bli med på laget!
NETTLEIE
Nettleien betaler du til din lokale netteier, som eier strømnettet der du bor. Den sikrer at du får strømmen hjem til deg.
Nettleien skal dekke kostnadene nettselskapet har til bygging,
drift, vedlikehold, kabler og transformatorstasjoner.

Vi er ofte på utkikk etter flere montører og ingeniører
til å en del av det fantastiske teamet vårt.
Er dette deg eller kjenner du noen som kan passe?
Ta kontakt for en hyggelig prat!

Inkludert i nettleien er også offentlige avgifter, som miljøavgift
til Enova og forbruksavgift til staten. Disse avgiftssatsene
vedtas av Stortinget i statsbudsjettet, og nettselskapene er
satt til å innkreve disse avgiftene for staten.
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Se andoynett.no for mer informasjon og oppdaterte
driftsmeldinger, planlagte utkoblinger og strømbrudd.

Vakttelefon Andøy Energi Nett AS

416 14 820

SE VIDEOEN HER

Kim forteller om hvordan det er å jobbe hos oss.

Spesialist på transformatorer
og automatisk spenningsregulering

Produkter og løsninger
for kraftbransjen!

Industriveien 2 B, 8480 Andenes • Tlf. 76 14 10 60
E-post: post@andinst.no

Miljøvennlig strøm
fra eget tak
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Norgeseliten er vår egen elektrikerkjede
som utfører alt av installasjonsoppdrag
for bolig, næringsbygg og landbruk.

Rask elbillading
som alltid virker

Ta kontakt med BA Servicesenter Sortland for mer informasjon
Telefon: 76 11 03 20 | E-post: sortland@baelgros.no | baelgros.no

FAGLIG STYRKE
HELE VEIEN!

· Concept: JS Media Tools A/S · 112537 · www.jsnorge.no

SMARTE OG TRYGGE
ENERGILØSNINGER

Berggård Amundsen er en norsk og familieeid
elektrogrossist med fokus på lokal tilstedeværelse. Det viktigste for oss er å hjelpe
kundene våre å lykkes, blant annet med
fremtidsrettede energiløsninger.

Miljømerket Trykksak

www.linjeservice.no

