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Du er en av oss 

 
Øvre Eiker Energi er en liten organisasjon, der det er kort vei fra 

ansatt til leder. Og slik skal det fortsatt være. Styrken vår ligger i 

at vi alle som én jobber mot et felles mål. 

 
I mars 2020 ble konsernets strategi for de neste fem årene vedtatt. 

Den forteller oss hva vi i fellesskap skal oppnå i løpet av perioden. 

For å klare dette må vi alle vite hvem vi er, hvor vi skal - og hvorfor. 

Svarene på det meste finner du i denne kommunikasjonsmanualen. 

 
Vi er alle ambassadører for konsernet. Manualen inneholder derfor 

også gode råd, tips og retningslinjer for hvordan vi kommuniserer 

merkevaren vår på best mulig måte - internt og eksternt. Bruk den 

til å gi gode og opplysende svar. 

 
Jeg oppfordrer deg derfor til å gjøre deg kjent med manualen, ha den i 

lomma og bruke den aktivt. Og del gjerne innholdet med familie, venner, 

kunder og andre som ikke jobber her hos oss. Vi har intet å skjule, men 

derimot mye å være stolte av. 

 
La oss  holde kontakten! 

 
 

 
Arne Hanto Moen 

Administrerende direktør 

 
Mobil: 977 91 185 

Epost: arne@oeenergi.no 

mailto:arne@oeenergi.no
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Vår strategi for perioden 2020 til 2025 

 
Øvre Eiker Energi skal utvikle og dyrke selskapets kjernevirksomhet 

innen nett, fiber, strømsalg og kraftproduksjon - og øke resultatet før 

skatt årlig til 15-20 millioner kroner. 

 
Øvre Eiker Nett skal videreutvikle en moderne og effektiv kjerne- 

virksomhet kjennetegnet av god drift og beredskap. Øvre Eiker Nett 

skal opprettholde høy effektivitet og være blant de mest effektive 

nettselskapene i Norge ved å ta forretningsmessige beslutninger i alle 

ledd. Øvre Eiker Nett skal aktivt samarbeide med andre selskaper og 

utvikle og ta i bruk nye virkemidler. 

 
Øvre Eiker Energi - Kraftproduksjon skal stabilisere driften ved 

våre heleide kraftverk og drifte effektivt ved innleie av eksperthjelp. 

Vi skal utnytte vår styrke som kraftprodusent i tett samarbeid med 

strømsalg-virksomheten. Vi skal videreutvikle vår kompetanse som 

finansielle eiere på de deleide kraftverkene. 

 
Øvre Eiker Strøm skal videreutvikle en sterk lokal merkevare som 

differensierer oss fra konkurrentene ved å selge kortreist fornybar 

strøm. 

 
Øvre Eiker Fibernett skal koble opp flest mulig kunder på fibernettet 

og videreutvikle den sterke lokale merkevaren. Vi skal vokse utenfor 

kommunens grenser ved å ta lederskap i samarbeidskonstellasjoner 

med naboene våre. Vi skal bygge ut fibernett til alle kommunens inn- 

byggere i samarbeid med eier. 
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Overordnet målsetting 

 
Alle i lokalmiljøet/kommunen skal vite at selskapet finnes og hva vi 

står for, og vi skal være den foretrukne leverandør for alle i vår region. 

 
 

Din rolle 

 
Husk at du ikke bare er “ansatt” i Øvre Eiker Energi. Du er også vår 

fremste ambassadør i kontakt med eksisterende kunder, potensielle 

kunder, innbyggere i kommunen, fagmiljøer osv. Derfor er det viktig 

at du er: 

 
• Hyggelig 

• Serviceminded 

• Hjelpsom 

• Ærlig 

• Gir gode råd 

 
Mange spørsmål finner du svar på i denne kommunikasjonsmanualen. 

Og kan du ikke svare konkret på det folk spør om, så si at du skal sjekke 

saken, og at du/vi/vår fagperson skal ta kontakt igjen med vedkommende. 

Det er viktig at du følger opp dette når du har lovet noe. 

 
Internt i organisasjonen: Det er lov å framsnakke kolleger. Det er fint å 

gi ros og klappe noen på skuldra når de har gjort en god jobb! Når gjorde 

du det sist? Din rolle og positive oppførsel er viktig for at vi samlet skal 

bli bedre både som mennesker og som organisasjon. 



7  

Kontakt med media 

 
Mediene/pressen er en viktig kanal for å få gjennomslag for vår 

tankegang, nå våre kunder og være en aktiv del av samfunns- 

debatten. Vi skal sette dagsorden på saksområder som er viktige for 

konsernet, og raskt besvare henvendelser fra journalister. 

 
Øvre Eiker Energi er en transparent organisasjon. Vi oppfordrer til innsyn 

og samhandling. Derfor er det bra at pressen skriver om oss - enten det 

nå er positive eller negative saker. På den måten blir vi bedre. 

Vi ønsker å skape troverdighet og tillit. 

 
Administrerende direktør og Markeds- og kommunikasjonssjef er våre 

primære talspersoner i media. Uttalelser av ren faglig karakter kan gis 

av saksansvarlige og fagpersoner når dette er avklart med ovennevnte 

på forhånd. Dersom andre skal uttale seg på vegne av ØEE, skal 

adm.dir eller markedssjef kontaktes og det skal avklares med disse 

hva som skal sies på vegne av ØEE. 

 

 
Du kan alltid søke hos Markeds- og kommunikasjonssjef når du skal 

uttale deg om hva Øvre Eiker Energi som konsern mener, eller er i tvil 

om du har fullmakt til å uttale deg i den aktuelle saken. 

 
Blir du kontaktet av media - så husk: 

 
• Å være serviceminded 

• Å ikke være avvisende - vær hjelpsom! 

• Uansett hva du gjør - så vær ærlig! 



8  

I kommunikasjon med pressen - bruk sunt bondevett. 

Det er lov til å notere ned spørsmål fra pressen og si at du/vi/fag- 

personer skal ringe tilbake om et gitt antall minutter. Husk at pressen 

alltid har dårlig tid og forventer å bli prioritert først! 

 

Vårt interne verktøy for kommunikasjon kalt “Nettopp” finner du 

her: https://oeenergias.sharepoint.com/sites/HovedsideOeenergi 

 
Morten Braarud, Markeds- 

og kommunikasjonssjef 

 
Mobil: 482 06 115 

Epost: morten@oeenergi.no 

 

 
Sosiale medier 

 
De samme reglene om medieuttalelser gjelder også i sosiale medier. 

Øvre Eiker Energi sitt offisielle syn kommer til uttrykk gjennom våre sider 

på Facebook, LinkedIn, Twitter osv. 

 
Vi oppfordrer deg til å bruke sosiale medier aktivt for å skape positiv 

interesse for Øvre Eiker Energi. Du må svært gjerne dele saker om 

konsernet og datterselskapene. 

 
Vi setter pris på at du sprer stillingsannonsene i sosiale medier slik at 

vi når ut til de rette menneskene med rett fagkunskap. Dersom du 

kjenner noen som stillingen er aktuell for - be de søke på jobben! 

https://oeenergias.sharepoint.com/sites/HovedsideOeenergi
mailto:morten@oeenergi.no
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Kundeløfte 

 
Øvre Eiker Energi - lokalt og superbra! 

 
Dette betyr at: 

 
• Vi setter kunden først! 

• Vi er ”alltid på ballen” og jobber aktivt med å tiltrekke oss nye 

kunder, kartlegger behov og selger nye lønnsomme løsninger 

• Vi innfrir forventningene. Hos oss blir du ivaretatt og opplever 

topp kundeservice levert med vennlighet, effektivitet og yrkes- 

stolthet. 

• Vi er tilgjengelig. Møtet med Øvre Eiker Energi er enkelt, vennlig 

og ukomplisert - uansett kanal eller medium. 

• Vi er løsningsorientert. Når problemer oppstår, så fikser vi det raskt 

og med minst mulig problemer for kunden. 

• Vi er stolte av jobben vår og setter vår ære i alltid å levere god 

kvalitet. 

 
 

Omdømmeverdier 

 
• Vi selger ikke bare strøm og fiberkommunikasjon. Vi selger også 

tillit, troverdighet og opplevelse. 

• Vi kommuniserer transparent, ærlig og åpent. 

• Vi skal være proaktiv og hjelpe kundene til nye og forbedrede 

opplevelser 

• Vi skal være det hyggelige, hjelpsomme og inkluderende energi- 

og kommunikasjonsselskapet. 

• Vi skal tørre å skille oss ut fra de andre konkurrerende selskapene. 

• Vi skal vise at vi bryr oss om bærekraft og felles miljøutfordringer. 
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Bedriftskultur 

 
Hver enkelt ansatt i Øvre Eiker Energi har ansvar for at sin personlig 

kommunikasjon med kunder, leverandører, media og samarbeidspartnere 

er i tråd med vanlig folkeskikk, konsernets etiske retningslinjer og 

følgende verdier : 

 
• Jeg behandler både mine kollegaer, kunder og samarbeidspartnere 

som jeg selv ønsker å bli behandlet. 

• Jeg er lojal til beslutninger og har konsernfokus. 

• Jeg har respekt og forståelse for andres kunnskap, ansvar og 

oppgaver. 

 
 

Grafisk profil 

 
Konsernets grafiske profil er vårt visuelle uttrykk både internt og 

eksternt. Grafisk profilhåndbok gir retningslinjer for all bruk av logo, 

skrifttyper, designelementer og fargevalg - og være lett tilgjengelig. 

Profilhåndbok ligger på intranett. 

 
 

Plattform for kommunikasjon 

 
Konsernet er avhengig av tillit og forståelse hos både kunder, eiere, 

samarbeidspartnere, myndigheter, media og andre rundt oss for å nå 

våre mål. For å få dette til må vi sørge for at vi fremstår helhetlig og 

med samme verdigrunnlag - uansett virksomhetsområde eller anledning. 

 
En helhetlig og gjennomført kommunikasjon vil også føre til at konsernets 

ressurser brukes målrettet og kostnadseffektivt. 
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Overordnede kommunikasjonsmål 

 
Øvre Eiker Energi skal gjennom all sin kommunikasjon: 

 
• Vektlegge lokal tilknytning. 

• Fremstå som åpen og transparent. 

• Vektlegge bærekraft og miljø. 

• Fremstå kompetent og innovativ. 

• Handle i tråd med konsernets etiske retningslinjer. 

 

 

Ansvar og roller - kommunikasjon 

 
Adm. Dir har det overordnede ansvaret for all informasjons- og 

kommunikasjonsaktivitet i Øvre Eiker Energi. 

 
Markeds- og kommunikasjonssjef har det daglige ansvar for 

kvalitetssikring av konsernets kommunikasjon, samt koordinering av 

kontakt med media. 

 
Virksomhetslederne har ansvar for at all kommunikasjon fra datter- 

selskapene er i tråd med konsernets policy. 

 
Hver enkelt ansatt har ansvaret for å innhente informasjon som er 

nødvendig for å utføre egen jobb og bidra med opplysninger for å 

bistå konsernet i å løse internt og eksternt rettede informasjons- og 

kommunikasjonsoppgaver. Både i det daglige arbeidet og ved en 

eventuell krisesituasjon. 

 
Ansatte med saksbehandler- eller prosjektansvar har ansvar for å integrere 

kommunikasjon som obligatorisk del i virksomhetsplanleggingen. 
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Sponsorpolicy 

 
• Sponsorater og støtte tildeles på bakgrunn av skriftlig søknad. 

• Søknadsfrister er 1.4 og 1.9 

• Ved alle sponsoravtaler skal det foreligge en signert avtale. 

• Alle avtaler skal max 1 år løpetid - med opsjon på fornyelse. 

• Behandles med max 25 dagers svarfrist 

• Beløp over kr. 30.000,- behandles i ledergruppen 

• Aktiviteter knyttet til porteføljene skal følges opp virksomhets- 

lederne. 

• Øvre Eiker Energi skal ha rett til å bruke avtalene kommersielt. 

• Tiltak eller søkere som er omstridt, som bryter med våre verdier, 

tilhører offentlig virksomhet eller er av politisk karakter - støttes ikke. 

• Sponsorater administreres og koordineres av konsernets Markeds- 

og kommunikasjonssjef. Alle henvendelser skal rettes dit, og skal 

besvares skriftlig innen 1 uke. 

 
 

Våre strømprodukter 

 
Eiker Innkjøpspris 

Vår innkjøpspris pr. mnd. 

 
Eiker Garantert Fornøyd 

Vår innkjøpspris pr. mnd. Produktet har et pristak som sikrer kundene 

mot høye strømpriser. 

 
Eiker Trygg Innkjøpspris 

Et innkjøpsprisprodukt med strømforsikring 

 
For oppdaterte priser og vilkår: Se våre nettsider. 
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Vårt distribusjonsnett 

 
Øvre Eiker Nett drifter distribusjonsnettet i Øvre Eiker Kommune og 

har i overkant av 10 000 nettkunder. Vi er blant de mest effektive 

nettselskapene i Norge, samtidig som vi har lav nettleie. 

 
Vi drifter pr. 01.01.2020: 

 
• Transformatorstasjoner: 3stk Hokksund, Vestfossen og Skotselv 

• Nettstasjoner: 546 stk 

• Høyspent linje 22kV: 100km 

• Høyspent kabler 22kV: 237km 

• Lavspent linje 1000V, 400V, 240V: 308km 

• Lavspent kabler 1000V, 400V, 240V : 13779km 

 

 
Våre hovedoppgaver er: 

 
• Vakt og beredskap 

• Feilretting 

• Nye tilkoblinger 

• Drift- og vedlikehold av lokalt distribusjonsnett 

• Årlig linjebefaring av høyspentnettet og kontroll av nettstasjoner 

• Kontroll av 1000V linjer 2 ganger pr. år 

• Skogrydding av linjetrasèer 
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Vårt fibernett 

 
Øvre Eiker Fibernett har i samarbeid med NextGenTel bygget fibernett 

i store deler av kommunen. Bredbåndstilknytning har blitt like viktig 

som å ha strøm, og vi leverer fiber til nesten halvparten av kommunens 

19 000 innbyggere. 

 
Tjenester 

Internett, TV og telefoni (såkalt Triple Play) er grunnleggende tjenester. 

For mer informasjon, se NextGentel sine nettsider,  

https://www.nextgentel.no/privat/bredband/fiber/fiberutbygging/ovre

-eiker 

 
Utbygging 

Nye områder er under løpende vurdering. Normal leveringstid i områder 

som er bygget ut, er 4-6 uker fra bestilling. Vinterlige forhold kan 

medføre lengre leveringstid. 

 
Oppkobling 

Vi bygger fibernett helt frem til tomtegrensen. Kunden besørger selv 

graving over egen tomt (eks. en liten grøft/renne over plenen) til et 

punkt i på husveggen. Våre montører vil ta kontakt med kunden for å 

avtale når denne må være ferdig slik at tilknytning kan skje. 

 
Kontakt 

Kunder som ønsker fiber må ta kontakt med NextGenTel: 

 
• Privat: Tel: 21 49 55 89 eller epost: ftth@nextgentel.no 

• Bedrift: Tel: 21 49 55 89 eller epost: bedrift@nextgentel.no 

 

 

https://www.nextgentel.no/privat/bredband/fiber/fiberutbygging/ovre-eiker
https://www.nextgentel.no/privat/bredband/fiber/fiberutbygging/ovre-eiker
mailto:ftth@nextgentel.no
mailto:bedrift@nextgentel.no
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Våre kraftverk 

 
Øvre Eiker Energi har to heleide kraftverk som vi drifter selv: 

Vestfossen Kraftverk: 10 GWh 

Skotselv Kraftverk: 2 GWh 

I tillegg har vi andels- og gjeldsbrevkraft i Døvikfoss, Ramfoss og 

Mykstufoss tilsvarende 34 GWh. 

I tillegg eier Øvre Eiker Energi  33,3 % av Hellefoss Kraft AS, (84/3 

GWh). 

Tilsammen disponerer Øvre Eiker Energi ca. 70 GWh kraftproduksjon fra 

ren norsk vannkraft. 
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