


 

STYRETS BERETNING 
 

VIRKSOMHETEN OG FORTSATT DRIFT 
HelgelandsKraft AS driver produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt annen 
virksomhet med naturlig tilknytning. Virksomheten er lokalisert på Helgeland og hovedkontoret er i 
Vefsn kommune (Mosjøen). Styringsprinsippene for HK tar utgangspunkt i Norsk anbefaling 
Eierstyring og selskapsledelse så langt denne passer HKs organisasjonsform og eierskap. 
 
Det norske elforbruket i 2010 ble 130 TWh (124 TWh i 2009). Både alminnelig forsyning og 
kraftintensiv industri har økt  forbruk. Bedre konjunkturer og lave temperaturer er årsaken. Tilsiget 
ble 101 TWh (normalt 122 TWh). Kraftproduksjonen ble 123 TWh (133 TWh i 2009). Netto import 
var 8 TWh (netto eksport 9 TWh i 2009). Ved utgangen av året var fyllingsgraden i magasinene 
langt under normalt.  
 
HK fikk langt lavere tilsig (725 GWh) enn normalt og kraftproduksjonen ble bare 743 GWh (978 
GWh i 2009) mot middelproduksjon 1030 GWh. Magasinfyllingen var også  langt under normalt ved 
utgangen av året. 
 
Netto levert kraftmengde i HKs distribusjonsnett økte til 1166 GWh (1069 GWh) og i regionalnettet 

4497  GWh (4250 GWh). 
 
Markedsprisen økte kraftig og systempris ble 42,5 øre/kWh (30,6 øre/kWh i 2009).  Områdepris 
var 46,0 øre/kWh (31,1 øre/kWh). 
 
Løpende drift har gått normalt. Leveringssikkerheten var i 2010 99,970 % i distribusjonsnettet og 
99,994 % for alle kunder inkl. regionalnett.  
 
Driftsresultatet for divisjon produksjon er – til tross for 24 % lavere produksjon -  høyere  enn i 
fjor pga. høyere pris. Divisjon marked får negativt resultat pga. store områdeprisforskjeller i 
jan/feb og des. Divisjon nett får bedre resultat pga. høyere inntektsramme og god basisdrift.  
 
Et driftsresultat på 301 mill. kr (261 mill. kr i 2009) betegnes som godt. Det ordinære resultat før 
skatt ble 303 mill. kr (280 mill. kr). Resultat etter skatt ble 170,8 mill. kr (162,5 mill. kr) og gir 
grunnlag for et ordinært utbytte på 85,6 mill. kr (81,4 mill. kr). Samlet prognose på eieruttak i 
2011 blir da 123 mill. kr (fordelt på utbytte/avdrag ansvarlig lån/renter ansvarlig lån henholdsvis 
86/23/15 mill. kr).  

 
Styret og administrerende direktør mener at det er riktig å legge forutsetninger om fortsatt drift til 
grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr. 31.12.2010. 
 
DRIFTSINNTEKTER 
De totale driftsinntekter ble 1417,9 mill. kr (160,9 mill. kr høyere enn i 2009). 
 
Energisalgsinntektene ble 910,7 mill. kr – økt med 160,9 mill. kr som følge av høyere pris.  
Overføringsinntektene ble 490,5 mill. kr – økt med 134,6 mill. kr  
  
DRIFTSKOSTNADER 
Driftskostnadene ble 1 116,8 mill. kr (252,1 mill. kr høyere enn i 2009). Hovedårsaken til 
kostnadsøkningen er høyere energikjøpskostnader og overføringskostnader. 
  
Energikjøpskostnadene økte med 180,4 mill. kr. pga. høyere markedspris. Overføringskostnadene 
økte med 60,9 mill. kr. Personalkostnadene, andre driftskostnader og avskrivninger er på nivå med 

fjoråret.  
  
DRIFTSRESULTAT 
Driftsresultatet ble 301,1 mill. kr. Dette er en økning på 40,0 mill. kr sammenlignet med 2009. 
Driftsresultatet må betegnes som tilfredsstillende/godt for alle divisjoner pris- og tilsigsforhold tatt i 
betraktning. Fordelt på divisjonene produksjon/nett/marked er resultatet henholdsvis 208/92/-1,7 
mill. kr (196/56/7 mill. kr i 2009) 
  
Driftsresultatet for divisjon nett utgjør 10,1 % av nettkapitalen i selskapet. 
 
 
 



 FINANSPOSTER 
Finansinntektene ble 30,7 mill. kr (reduksjon på 17,4 mill. kr fra 2009). Det var tilfredsstillende 
avkastning på aksjer/obligasjoner. Forholdet mellom plasseringene i aksjer/obligasjoner og 

kontanter som bankinnskudd er omtrent den samme for de to siste år.  
  
Finanskostnadene ble 29,1 mill. kr (økning 0,2 mill. kr). 
   
SKATTEKOSTNADER 
Skattekostnadene ble 131,9 mill. kr. mens den betalbare skatten ble 129,4 mill. kr. 
Skattekostnadene fordeler seg med 70,1 mill. kr i overskuddsskatt, 13,0 mill. kr i naturressursskatt 
og 48,7 mill. kr. i grunnrenteskatt.  
  
LIKVIDITET 
Likviditeten har vært god i selskapet hele året med unntak av en periode i januar/februar hvor 
strømprisene var høye og produksjonen lav. Overskuddslikviditet har vært plassert som 
bankinnskudd, obligasjoner, aksjer, aksjefond og andre finanspapirer.  
    
SOLIDITET 
Soliditeten i selskapet er god. Den bokførte egenkapitalandelen i selskapet er økt med 1,2 % til 
68,9 %. 

  
INVESTERINGER 
Investeringene i 2010 er 176,3 mill. kr og fordeler seg med 66,0 mill. kr i nett; 2,9 mill. kr 
produksjonsanlegg; 30,1 mill. kr i bygg/transportmidler/IT og annet utstyr samt 76,9 mill. kr i 
anlegg under utførelse.  
   
DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 170,8 mill. kr etter skatt. 
  
Med bakgrunn i god soliditet og positive framtidsutsikter, foreslår styret at det utbetales et 
ordinært utbytte på kr. 285,- pr aksje som tilsvarer 85,6 mill. kr eller 50,1 % av årets overskudd. 
  
Årsoverskuddet anvendes da slik: 
  
Overført til annen egenkapital    kr.   85.165.000,- 
Ordinært utbytte                                  kr.   85.609.000,-  
SUM       kr. 170.774,000,- 

 
 
FINANSIELL RISIKO 
 
Markedsrisiko 
Selskapet er eksponert for endringer i markedspriser for kjøp av kraft for markedsdivisjonen og 
salg av kraft for produksjonsdivisjonen. Når det gjelder markedsdivisjonen, er all kjøp av kraft som 
skal dekke solgte fastpriskontrakter, prissikret i markedet. Produksjonsdivisjonen prissikrer deler 
av produksjon etter en dynamisk hedge strategi. Risikohåndbok for krafthandel som beskriver 
strategi og angir rammer er vedtatt av styret. 
 
Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, men da våre obligasjonslån har 3-5 års 
rentebinding og rentereguleringstidspunktene varierer over år, anser vi ikke risikoen for store 
endringer over kort tid som høy. Renten på våre ansvarlige lån er også knyttet opp mot langsiktig 
statsobligasjonsrente. 
 
Kredittrisiko 

Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det 
historisk sett har vært lite tap på fordringer. Brutto kundefordringer pr. 31.12.10 utgjør 279,5 mill. 
kr som er en økning på 62,8 mill. kr fra forrige år. Økningen skyldes høye strømpriser i desember 
måned. 
 
Likviditetsrisiko 
Likviditeten i selskapet er god, men vi har likevel besluttet å inngå avtale med en bank om en 
bankgaranti for finansiell og fysisk handel og clearing via Nord Pool dersom det blir nødvendig. 
Videre har vi inngått avtale med banker om trekkrettigheter på inntil 60 mill. kr. 



 
Valutarisiko  
All handel over Nord Pool blir gjort i EURO, og vi er derfor eksponert for endringer i valutakurser på 

spothandelen og kontraktene som er inngått. Selskapet utfører jevnlig vekslinger for spothandelen 
og det er inngått terminkontrakter for å kurssikre alle kjøps- og salgskontrakter. Valutasikring 
skjer ihht. egen valutasikringspolitikk. 
 
 
MARKEDSSITUASJONEN 
De siste år har avspeilet kraftmarkedets sterke kobling mot globale brenselspriser og pris på CO2 
kvoter samtidig som hydrologisk balanse i Norge/Sverige klart spiller inn. Konjunkturer og 
temperaturfølsomt forbruk virker også inn. Svekket hydrologisk balanse og problemer med 
driftstilgjengelighet i svenske kjernekraftverk kombinert med høyt forbruk har gitt kraftig 
prisøkning. 
 
Flaskehalser i det nordiske nett og utenlandskabler med påfølgende områdeprisinndeling  
(regionale prisforskjeller) reduserer fortsatt  forsyningssikkerhet, funksjonalitet og øker risikoen i 
det nordiske kraftmarked. Gjennomsnittlig systempris i 2010 ble 42,5 øre/kWh (30,7 øre/kWh i 
2009). Systemprissvingningene over året var store – med døgnpriser fra 16 øre/kWh til 109 
øre/kWh. Gjennomsnittlig områdepris Nord-Norge var 46,0 øre/kWh (31,1 øre/kWh i 2009)  – med 

døgnpriser varierende fra 19 øre/kWh til ekstreme 409 øre/kWh. 22. feb 2010 var områdeprisen 
enkelte timer oppe i hele 11,3 kr/kWh. Kulde kombinert med lite nedbør og lav produksjon samt 
dårlig tilgjengelighet på kjernekraft bidro til denne ekstremsituasjonen.   
 
HKs produktspekter til sluttbruker gir kundene mulighet til selv i stor grad å velge risikoprofil på 
sitt kjøp i form av fastprisavtaler eller flytende prisavtaler.  31 % (20 % i 2009) av våre kunder 
hadde ved utgangen av året fastprisavtaler, mens 34 % (41 %) hadde markedskraft.  
 
Konkurransen om sluttbrukere er fortsatt stor med lave marginer. HK har i 2010 opprettholdt sin 
markedsandel på Helgeland, men redusert salgsvolumet utenfor Helgeland.  
 
ORGANISASJON, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 
HK hadde ved utgangen av 2010 268 ansatte tilsvarende 254,4 årsverk. 
I løpet av 2010 er det ansatt 12 nye medarbeidere. Vi har så langt ikke registrert større 
rekrutteringsmessige utfordringer. 
 
Kjønnsfordelingen totalt og innen de ulike stillingsgrupper viser en sterk mannsdominert 

virksomhet med kvinner i hovedsak ansatt i tradisjonelle kvinnedominerte stillingskategorier.  
 
Selskapets styre består av 10 medlemmer hvorav 3 kvinner. 
 
Selskapet er bevisst de samfunnsmessige forventninger om å fremme likestilling, sikre like 
muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Disse formål ivaretas også  innen rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.  
 
Selskapet arbeider også aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik 
at egnede funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med 
nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  
 
HELSE OG SIKKERHET 
En av HKs medarbeidere omkom i en tragisk trafikkulykke under utføring av tjenesteoppdrag i 
2010. 
 

HK er IA bedrift og har hatt stort fokus på sykefravær. Det totale sykefravær var på 3,59%.  
 
Antallet skader med fravær har vært 3. Dette gir en skadehyppighet på  
H1 = 6,1 (H-verdi: antall skader med fravær pr. million arbeidstimer).  
Fokus på forebyggende arbeid, som registrering av uønskede hendelser, bruk av sikker jobb- og 
miljøanalyse samt avviksmeldinger er våre viktigste tiltak og har høy prioritet i det 
skadeforebyggende arbeid. HK er sertifisert etter ISO 9001. 
 
YTRE MILJØ 
Miljøaspekter og miljøprestasjoner i vår virksomhet har høy fokus og vårt miljøstyringssystem 
bidrar til kontinuerlig forbedring. Vassdragsinngrep, visuelle konsekvenser, avfallshåndtering, 



forurensning og energiforbruk vies spesiell oppmerksomhet. Det utarbeides også årlig 
klimaregnskap for vår virksomhet. HK er også miljøsertifisert etter ISO14001 
 

STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER 
Eierforhold  
HelgelandsKraft AS er en næringsvirksomhet der forretningsmessig drift og langsiktig lønnsomhet 
er en forutsetning for videre utvikling innen alle divisjoner: produksjon, marked og nett. Vi må 
opptre ihht. dette, men samtidig skal også samfunnsmessige interesser pga. omfattende 
ringvirkninger tilknyttet virksomheten ivaretas.  Kombinasjonen av et bevisst samfunnsansvar 
samtidig som en har fullt forretningsmessig fokus må også sees ifht. sammensetningen av HKs 
eierskap. HK er svært fornøyd med oppslutningen om offentlig eierskap til kraftforsyningen. Dette 
styrker regional verdiskaping, offentlige inntekter og lokalisering av regional kompetanse.  
 
Nettvirksomheten 
Inntektsrammereguleringsmodellen som ble innført fra 2007 har fortsatt svakheter. Reguleringen 
skal gi sterke insentiver til effektiv drift, men NVEs modell for effektivitetsanalyse og 
normkostnadsberegning ut fra de enkelte nettvirksomheters naturgitte rammebetingelser har 
svakheter som:  
 

 Mangler forutsigbarhet og er ustabil 

 Kompleks og vanskelige å forstå  
 Manglende insentiver til riktige investeringer/reinvesteringer 
 Vanskeliggjør etablering av nett til fornybar produksjon  
 Bidrar ikke til oppnåelse av klimamål og langsiktig leveringspålitelighet  

 
Det er stor usikkerhet hvordan balansen mellom leveringssikkerhet og effektivitet vil bli håndtert 
videre framover. Vil effektiviseringskravene i NVEs rammer føre til at vedlikeholdskostnader blir 
minimalisert og reinvesteringer utsatt inntil sikkerhets- og forskriftskrav fastsatt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap blir utfordret? Dagens nettpolitikk/regulering basert på 
effektivitetsmålsettinger er ikke tilpasset de klima/miljø- samt forsyningssikkerhets politiske 
målsettinger som er aktuelle nå.  
 
Vår nettvirksomhet har oppnådd god forbedring i effektivitetsrangeringen i NVEs normmodell og 
ligger nå opp mot gjennomsnitt i bransjen. Modellforbedringer der vi nå vurderes mot andre større 
regionalnettaktører samt korreksjon for øyforsyning og småkraftinnmating i fordelingsnett har gitt 
positivt utslag. Resultater av gjennomførte prosesser innen organisering, bemanning, metodikk og 
holdningsskaping er vankelig å kvantifisere, men har også gitt positivt utslag. Forbedringstiltak og 

streng prioritering, spesielt på investeringssiden, blir fortsatt en utfordring. Målet er over tid å 
oppnå referanseavkastning på nettkapitalen, dvs. en effektivitet tilsvarende bransjegjennomsnitt.  
 
Transaksjoner mellom HK og Statnett har de senere år styrket plattformen for HKs nettvirksomhet 
og gitt en mer ryddig nettstruktur på Helgeland. Men det er fortsatt noe potensial for en bedre 
struktur i Rana. 
 
Kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi (KILE) har i større grad aktualisert 
risikobegrepet innen nettvirksomheten. Tiltak i nettet må prioriteres ut fra sannsynlighet for- og 
økonomisk konsekvens ved feil/ avbrudd. Prioriteringer blir enda viktigere. Vår totale 
leveringspålitelighet er meget høy, men det er potensial for ytterligere forbedringer i 
distribusjonsnettet i takt med økende krav fra kundene.  
 
NVE har nå sendt forskrift for AMS (avansert måle- og styringssystem) på høring etter å ha 
avventet endelige funksjonskrav i påvente av europeiske normer. Utbygging av AMS til alle våre 
kunder vil i tillegg til ny teknologi innen måling/avregning åpne for mer effektiv energibruk 
gjennom økt kundebevissthet og effektive energitjenester. Men den økonomiske gevinst for 

nettvirksomheten og kundene ser ut til å være marginal. Sett i lys av klimautfordringen vil dette 
være en av flere delløsninger der kraftnæringen kan bidra. 
 
Nettdivisjonen står foran store investeringsprosjekter de kommende årene. Forbedring av 
leveringssikkerheten på Sør-Helgeland med totale nettinvesteringer på rundt 150 mill. kr er 
igangsatt, men vi avventer fortsatt resultat av ankebehandlingen i OED av konsesjonen for ny 132 
kV hovedforsyning som vi fikk av NVE i sommeren 2007. Forsyningssikkerheten i de 4 kommunene 
på Sør-Helgeland er bekymringsfull.  
 
Regionalnettutbygging på godt over 300 mill. kr vurderes også for å gi nettilgang for de mange 
kraftverk som planlegges ved Røssvatn og i nord-Rana. En slik nettutbygging forutsetter imidlertid 
tilfredsstillende finansieringsløsninger der produksjonsgenererte nettinvesteringer må dekkes via 



anleggsbidrag selv om lovmessig investeringsplikt/tilknytningsplikt for produksjonsanlegg nå er 
innført.  Alternativet er at byrden må dekkes av de øvrige nettkunder i nettområdet. Samlede 
nettinvesteringer i en 10 års periode framover kan komme over 1,5 Mrd kr og vil gi negative utslag 

i NVEs effektivitetsmåling hvis endringer ikke kommer. 
 
OED ba sommeren 2009 NVE om å gjennomføre en utredning av den samlede nettregulering 
Hensikten er å forsikre seg om at reguleringen er hensiktsmessig med hensyn til å optimalisere 
incentiver for investeringer og effektiv drift. I tillegg skal antall nettnivåer og felles nasjonal 
nettariff vurderes. Stortinget har i tillegg bedt om en vurdering av muligheter til å redusere 
anleggsbidrag for fornybar produksjon.  
 
NVE går inn for at dagens nettregulering og inntektsrammemodell bør videreføres, men det er rom 
for modellforbedringer som kan realiseres uten gjennomgripende endringer av den økonomiske 
reguleringen.  Bransjen er kritisk og ønsker at en ny modell utvikles og etableres! 
 
NVE anbefaler at sentralnettordningen utvides til å omfatte dagens regionalnett for å oppnå 
kostnadsutjevning og felles tariffering. Bransjen frykter at dette kan medføre sentralisering av 
kompetanse og ressurser og i neste omgang overføring av eierskap til Statnett.  Andre 
utjevningsordninger anbefales utredet. 
 

NVE tilrår ikke innføring av nasjonale nettariffer og bransjen støtter NVEs holdning! 
 
NVE anbefaler at anleggsbidrag opprettholdes for produksjon og at anleggsbidrag også generelt 
kan kreves i masket nett. Bransjen støtter NVEs syn! 
 
 
Lokale produksjonsutvidelser 
Oppgradering/utvidelses prosjekter har de siste 10 år økt HKs produksjonskapasitet med 120 GWh. 
Når pågående oppgradering av Kolsvik kraftverk er ferdig i 2011 har vi modernisert alle våre 
produksjonsanlegg.  
 
Potensialet for videre kraftutbygging i regionen er stort og HK er i prosess med 15 prosjekt med 
samlet 450 GWh og en investering på 2 Mrd kr. Samarbeid med andre aktører er også konkretisert 
ved at vi sammen med andre søker konsesjon på vannkraft i Røssvatn – sørøst (Krutåga mv.). Vi 
har en målsetting om å øke vår totale produksjonskapasitet med 50 %. Utbygging av Laksen- og 
Svartvatn kraftverk pågår og vi håper på ytterligere konsesjonsavklaringer i løpet av året. Før var 
konsesjonsbehandlingen i NVE en flaskehals, men vi ser nå også at all ankebehandling i OED 

skaper nye forsinkelser. 
 
Stortinget vedtok vern av Vefsnavassdraget våren 2009. Med et kraftpotensiale på over 1500 GWh, 
hvorav HK hadde interesser på 300 GWh, ble dette et klart tap for regionen både 
næringsutviklings- og krafttilgangsmessig. I et klimamessig perspektiv er det også et tankekors at 
en slik ressurs ble vernet uten konsekvensvurderinger. I vernevedtaket er det åpnet for et 
prøveprosjekt med en samlet forvaltningsplan som kan legge til rette for mindre og skånsom 
kraftproduksjon i sidevassdrag. HK betviler at potensialet er stort så lenge det presiseres at 
uberørt natur fortsatt skal være en vesentlig verneverdi. 
 
Flere lokasjoner for vindmølleparker med tilhørende anlegg for nettilknytning er vurdert, men med 
dagens rammebetingelser er det ikke lønnsomt å realisere disse prosjekter. I tillegg forventes 
protester fra fastboende og miljøinteresser pga. lokale miljøkonsekvenser. 
 
Krafttilgang og klimautfordringen 
Kraftsituasjonen i det felles nordiske kraftmarked er endret pga. redusert industrietterspørsel som 
følge av finanskrisen og Norge har nå i normalår kraftoverskudd. I tørre år kan imidlertid Norge, 

Sverige og Finland få så stort underskudd at dette vanskelig kan dekkes opp av import utenfra 
pga. begrensede overføringsforbindelser. I normalår er det nå kraftbalanse i Norden – både pga. 
ny krafttilgang og redusert forbruk. 
 
Stortingets klimaforlik og internasjonale forpliktelser om reduserte klimautslipp og økte 
investeringer innen fornybar energi kan bare løses ved at rett energi brukes på rett måte, dvs. mer 
effektiv energibruk og konvertering fra fossil til fornybar energi. Innføringen av EUs 
fornybardirektiv med fastsettelse av nasjonalt mål for økt andel fornybar energi innen 2020 kan 
danne grunnlag for mer konkrete virkemidler for økt satsing. Det miljømessige konkurransefortrinn 
for vannkraft og andre fornybare kilder kommer også fram økonomisk med europeisk kvotehandel 
for CO2 utslipp. Med høyere kraftpriser pga. økte kostnader for varmekraft basert på fossilt 
brensel, gis energikilder uten utslipp et konkurransefortrinn. Og her har Norge muligheter – også i 



et europeisk perspektiv. Finanskrisen har midlertidig redusert fokuset på klimautfordringen, men 
det forventes at klima får ny aktualitet når problemene i deler av verdensøkonomien er over. 
Implementeringen av EUs fornybardirektiv i 2011 vil kunne gi krav om økt norsk fornybar 

kraftproduksjon langt over de behov vi som nasjon har. 
 
På nordisk basis kan det nå forventes et stort kraftoverskudd fram mot 2020. Det fryktes at dette 
kan medføre prisfall og dermed enda større krav til støtteordninger hvis ikke nye 
utenlandsforbindelser og økt innenlands forbruk etableres. Det blir også viktig å 
opprettholde/utvikle kraftintensiv industri med sitt stabile og til dels fleksible forbruk. 
 
Det er nå inngått avtale om et felles norsk - svensk teknologinøytralt elsertifikatmarked fra 
1.1.2012 med mål på 26,4 TWh innen 2020. Lovforslaget er ute til høring, men det gjenstår flere 
uavklarte forhold – herunder implementering av fornybardirektivet - og tiden er knapp fram til 
etablering.   
 
Hvis klimamålene skal nås må forbruket av fossilt brensel reduseres innen oljefyring, 
transportsektor og offshorevirksomhet.  Elektrifisering av bilparken vil kreve mer fornybar energi i 
tillegg til utbygging av infrastruktur for oppladning. Her kan kraftbransjen også gi et godt bidrag til 
å løse utfordringen. Elektrifisering av ny offshorevirksomhet er også en del av klimaløsningen. 
 

Kjernekraftulykken i Japan etter tsunamien vil påvirke kjernekraftpolitikken også i Europa. Utfallet 
er usikkert, men den mer positive holdning til global satsing på kjernekraft de siste år er raskt 
snudd til en mer kritisk holdning. Dette vil igjen påvirke energimarkedet og øker klimadilemmaet. 
 
For å bedre forsyningssikkerheten i et velfungerende nordisk marked ønsker kraftnæringen mer 
forutsigbare og realistiske rammebetingelser som balanserer bedre mellom klima, 
forsyningssikkerhet og verdiskaping. Stikkord her er mer nett, flere utenlandsforbindelser og mer 
regulerbar fornybar kraft som gir større fleksibilitet. Tydelig politikk vil også kunne gi en mer 
effektiv konsesjonsbehandling.  For HK er det et tankekors at europeisk klimapolitikk og norsk 
klimaforlik ikke medfører større aksept for ny satsing på fleksibel vannkraft. Mange er for å møte 
den globale klimautfordringen, men samtidig mot de lokale konsekvenser av utbygginger som kan 
bidra til å løse problemet. En helhetlig energi- og klimapolitikk etterlyses. 
 
Konkurranseforhold - allianser/samarbeid 
Strukturendringene i kraftnæringen har stoppet opp etter at Statkrafts oppkjøp ble stanset av 
konkurransemyndighetene. Med avklaringen av industrikonsesjonslovens hjemfallsbestemmelser er 
private/utenlandske aktører henvist til å være minoritetseiere i kraftproduksjon. Danske eiere i 

kraftforetak i Nordland har derfor også solgt seg ut. Selv om reguleringen av nettvirksomheten 
medfører lav avkastning er det ingen incitament eller press for ytterligere strukturrasjonalisering. 
De endringer som evt. kommer vil basere seg på frivillighet. 
 
HK eier sammen med andre en rekke selskaper med forretningsmessig aktivitet tilknyttet HKs 
kjernevirksomhet: 
 
Mo Fjernvarme eies av HK og Mo Industripark og har som formål utbygging og drift av fjernvarme 
med utgangspunkt i gjenvinning av spillenergi. Resultatutviklingen de siste år har vært meget god. 
 
Storuman Energi AB der HK eier 50 % er etablert for å drive kraftomsetning i Sverige. Selskapet 
har ikke hatt den forventede utvikling, men vårt engasjement ses også i sammenheng med et 
mulig felles nordisk sluttbrukermarked. 
 
ESAVE  eies av HK sammen med flere kraftselskaper og tilbyr energiovervåkingssystem for 
forbrukere. Selskapet har slitt med inntjeningen, men en total omstrukturering har gitt en mer 
positiv utvikling. 

 
Elinor eies av HK sammen med 9 andre nord-norske kraftselskap og er et innkjøpsteknisk 
samarbeidsselskap der gevinstene hentes ut av eierne direkte. 
 
KystTele eies av HK sammen med Salten Kraftsamband (SKS)og Hålogaland Kraft med 1/3 hver. 
Selskapet har etablert og driver en fiberoptisk sjøkabelforbindelse mellom Bjerkvik og Trondheim 
med flere landtakssteder langs kysten. Denne kabelforbindelse vil sammen med tverrforbindelser 
og lokale aksessnett kunne danne grunnlag for utbygging av høyhastighetsnett på deler av 
Helgeland. Selskapet har gitt positive resultat. HK har med dette utgangspunkt etablert 
fiberinfrastruktur for utleie via andre tjenesteinnholdstilbydere til offentlig forvaltning og større 
næringskunder. 
 



Signal Bredbånd eies av flere Nordlandske kraftselskap og er tjenesteleverandør innen bredbånd 
(herunder Altibox) og HK gikk inn på eiersiden i 2010. Vår eierposisjon er begrunnet med ønsket 
om en tettere allianse med en innholdsleverandør som kan fremme vår etablering av 

forretningsmessig basert fiberinfrastruktur i regionen.  
 
Trade Analytics/(Censu Trading) eies av HK sammen med SKS Kraftsalg, Norhav Holding, 
Helgeland Vekst og Kapnord Fond og driver handel i kraft- og beslektede markeder. Selskapet har 
hatt svakere utvikling enn forventet. 
 
ROI – Invest er et regionalt investeringsselskap som eies av HK sammen med 
finansielle/industrielle investorer. 
 
Helgeland Vekst er et regionalt investeringsselskap som eies av HK sammen med 
finansielle/industrielle investorer. Selskapet har gitt positive resultater de siste år. ROI-Invest og 
Helgeland Vekst blir fusjonert i 2011 for å skape et mer kraftfullt investeringsselskap. 
 
HK har i 2010 vurdert strukturer/samarbeidsallianser innen småkraftutbygging uten at dette så 
langt har endt i konkrete konstellasjoner.   
 
Forskning og utvikling 

FoU utover rent bedriftsutviklende tiltak skjer fortsatt i all hovedsak gjennom felles bransjerettet 
program koordinert av Energi Norge. Direkte utgifter til FoU i regnskapsåret har vært kr. 712.000 i 
form av økonomiske bidrag. I tillegg deltar også HK ansatte i styrings/prosjektgrupper som både 
gir tilgang til nettverk og bidrar til kompetanseoverføring. 
 
Utsikter  
HK kan få et resultat i 2011 opp mot 2010 resultatet. Det er stor usikkerhet til kraftprisene i 2011 
pga. langt lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt i det nordiske system. I tillegg 
kommer kjernekraftkrisen i Japan til å påvirke det globale energiprisnivå i hvertfall på kort sikt. 
 
Med utsikter til et framtidig kraftprisnivå på nivå med det vi har hatt de senere år vurderes HKs 
framtidige inntjening og finansielle stilling som tilfredsstillende selv om skattebelastningen pga. 
grunnrenteskatten er høy. Økonomiske resultat på nivå med det HK har hatt de siste år er en 
forutsetning for finansiell styrke til investeringer kombinert med tilfredsstillende eieruttak. HK 
planlegger de kommende 10 år potensielle investeringer opp mot 4 mrd. kr innen produksjon, nett 
og øvrig virksomhet for bedre forsyningssikkerhet og økt inntjening.  
 

HK har i over 60 år bygd opp kapital, kompetanse og regionalt forankret omdømme som viktige 
forutsetninger for å kunne utvikle seg videre. Vi erkjenner at forbedringspotensial finnes i 
virksomheten. Utfordringen blir å finne de gode løsninger som sikrer rasjonell utvikling av HK slik 
at framtidig konkurransekraft og inntjening opprettholdes og styrkes. 
 
Styrets vurdering er at HK har en god posisjon med et veletablert kraftforsyningssystem og 
økonomisk soliditet. Med kompetente, engasjerte og samhandlende medarbeidere med vilje til å ta 
de kommende utfordringer skal fortsatt industriell vekst, finansielle resultater og regional utvikling 
styrkes – i tråd med HKs visjon ”en aktiv verdiskaper for regionen”.  
 
Styret vil gi anerkjennelse til de ansatte som gjennom sin gode innsats gjennom året ytterligere 
har styrket HKs konkurransekraft og inntjening og dermed gitt et godt årsresultat.  
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STYRETS BERETNING 
 


VIRKSOMHETEN OG FORTSATT DRIFT 
HelgelandsKraft AS driver produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt annen 
virksomhet med naturlig tilknytning. Virksomheten er lokalisert på Helgeland og hovedkontoret er i 
Vefsn kommune (Mosjøen). Styringsprinsippene for HK tar utgangspunkt i Norsk anbefaling 
Eierstyring og selskapsledelse så langt denne passer HKs organisasjonsform og eierskap. 
 
Det norske elforbruket i 2010 ble 130 TWh (124 TWh i 2009). Både alminnelig forsyning og 
kraftintensiv industri har økt  forbruk. Bedre konjunkturer og lave temperaturer er årsaken. Tilsiget 
ble 101 TWh (normalt 122 TWh). Kraftproduksjonen ble 123 TWh (133 TWh i 2009). Netto import 
var 8 TWh (netto eksport 9 TWh i 2009). Ved utgangen av året var fyllingsgraden i magasinene 
langt under normalt.  
 
HK fikk langt lavere tilsig (725 GWh) enn normalt og kraftproduksjonen ble bare 743 GWh (978 
GWh i 2009) mot middelproduksjon 1030 GWh. Magasinfyllingen var også  langt under normalt ved 
utgangen av året. 
 
Netto levert kraftmengde i HKs distribusjonsnett økte til 1166 GWh (1069 GWh) og i regionalnettet 


4497  GWh (4250 GWh). 
 
Markedsprisen økte kraftig og systempris ble 42,5 øre/kWh (30,6 øre/kWh i 2009).  Områdepris 
var 46,0 øre/kWh (31,1 øre/kWh). 
 
Løpende drift har gått normalt. Leveringssikkerheten var i 2010 99,970 % i distribusjonsnettet og 
99,994 % for alle kunder inkl. regionalnett.  
 
Driftsresultatet for divisjon produksjon er – til tross for 24 % lavere produksjon -  høyere  enn i 
fjor pga. høyere pris. Divisjon marked får negativt resultat pga. store områdeprisforskjeller i 
jan/feb og des. Divisjon nett får bedre resultat pga. høyere inntektsramme og god basisdrift.  
 
Et driftsresultat på 301 mill. kr (261 mill. kr i 2009) betegnes som godt. Det ordinære resultat før 
skatt ble 303 mill. kr (280 mill. kr). Resultat etter skatt ble 170,8 mill. kr (162,5 mill. kr) og gir 
grunnlag for et ordinært utbytte på 85,6 mill. kr (81,4 mill. kr). Samlet prognose på eieruttak i 
2011 blir da 123 mill. kr (fordelt på utbytte/avdrag ansvarlig lån/renter ansvarlig lån henholdsvis 
86/23/15 mill. kr).  


 
Styret og administrerende direktør mener at det er riktig å legge forutsetninger om fortsatt drift til 
grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr. 31.12.2010. 
 
DRIFTSINNTEKTER 
De totale driftsinntekter ble 1417,9 mill. kr (160,9 mill. kr høyere enn i 2009). 
 
Energisalgsinntektene ble 910,7 mill. kr – økt med 160,9 mill. kr som følge av høyere pris.  
Overføringsinntektene ble 490,5 mill. kr – økt med 134,6 mill. kr  
  
DRIFTSKOSTNADER 
Driftskostnadene ble 1 116,8 mill. kr (252,1 mill. kr høyere enn i 2009). Hovedårsaken til 
kostnadsøkningen er høyere energikjøpskostnader og overføringskostnader. 
  
Energikjøpskostnadene økte med 180,4 mill. kr. pga. høyere markedspris. Overføringskostnadene 
økte med 60,9 mill. kr. Personalkostnadene, andre driftskostnader og avskrivninger er på nivå med 


fjoråret.  
  
DRIFTSRESULTAT 
Driftsresultatet ble 301,1 mill. kr. Dette er en økning på 40,0 mill. kr sammenlignet med 2009. 
Driftsresultatet må betegnes som tilfredsstillende/godt for alle divisjoner pris- og tilsigsforhold tatt i 
betraktning. Fordelt på divisjonene produksjon/nett/marked er resultatet henholdsvis 208/92/-1,7 
mill. kr (196/56/7 mill. kr i 2009) 
  
Driftsresultatet for divisjon nett utgjør 10,1 % av nettkapitalen i selskapet. 
 
 
 







 FINANSPOSTER 
Finansinntektene ble 30,7 mill. kr (reduksjon på 17,4 mill. kr fra 2009). Det var tilfredsstillende 
avkastning på aksjer/obligasjoner. Forholdet mellom plasseringene i aksjer/obligasjoner og 


kontanter som bankinnskudd er omtrent den samme for de to siste år.  
  
Finanskostnadene ble 29,1 mill. kr (økning 0,2 mill. kr). 
   
SKATTEKOSTNADER 
Skattekostnadene ble 131,9 mill. kr. mens den betalbare skatten ble 129,4 mill. kr. 
Skattekostnadene fordeler seg med 70,1 mill. kr i overskuddsskatt, 13,0 mill. kr i naturressursskatt 
og 48,7 mill. kr. i grunnrenteskatt.  
  
LIKVIDITET 
Likviditeten har vært god i selskapet hele året med unntak av en periode i januar/februar hvor 
strømprisene var høye og produksjonen lav. Overskuddslikviditet har vært plassert som 
bankinnskudd, obligasjoner, aksjer, aksjefond og andre finanspapirer.  
    
SOLIDITET 
Soliditeten i selskapet er god. Den bokførte egenkapitalandelen i selskapet er økt med 1,2 % til 
68,9 %. 


  
INVESTERINGER 
Investeringene i 2010 er 176,3 mill. kr og fordeler seg med 66,0 mill. kr i nett; 2,9 mill. kr 
produksjonsanlegg; 30,1 mill. kr i bygg/transportmidler/IT og annet utstyr samt 76,9 mill. kr i 
anlegg under utførelse.  
   
DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 170,8 mill. kr etter skatt. 
  
Med bakgrunn i god soliditet og positive framtidsutsikter, foreslår styret at det utbetales et 
ordinært utbytte på kr. 285,- pr aksje som tilsvarer 85,6 mill. kr eller 50,1 % av årets overskudd. 
  
Årsoverskuddet anvendes da slik: 
  
Overført til annen egenkapital    kr.   85.165.000,- 
Ordinært utbytte                                  kr.   85.609.000,-  
SUM       kr. 170.774,000,- 


 
 
FINANSIELL RISIKO 
 
Markedsrisiko 
Selskapet er eksponert for endringer i markedspriser for kjøp av kraft for markedsdivisjonen og 
salg av kraft for produksjonsdivisjonen. Når det gjelder markedsdivisjonen, er all kjøp av kraft som 
skal dekke solgte fastpriskontrakter, prissikret i markedet. Produksjonsdivisjonen prissikrer deler 
av produksjon etter en dynamisk hedge strategi. Risikohåndbok for krafthandel som beskriver 
strategi og angir rammer er vedtatt av styret. 
 
Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, men da våre obligasjonslån har 3-5 års 
rentebinding og rentereguleringstidspunktene varierer over år, anser vi ikke risikoen for store 
endringer over kort tid som høy. Renten på våre ansvarlige lån er også knyttet opp mot langsiktig 
statsobligasjonsrente. 
 
Kredittrisiko 


Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det 
historisk sett har vært lite tap på fordringer. Brutto kundefordringer pr. 31.12.10 utgjør 279,5 mill. 
kr som er en økning på 62,8 mill. kr fra forrige år. Økningen skyldes høye strømpriser i desember 
måned. 
 
Likviditetsrisiko 
Likviditeten i selskapet er god, men vi har likevel besluttet å inngå avtale med en bank om en 
bankgaranti for finansiell og fysisk handel og clearing via Nord Pool dersom det blir nødvendig. 
Videre har vi inngått avtale med banker om trekkrettigheter på inntil 60 mill. kr. 







 
Valutarisiko  
All handel over Nord Pool blir gjort i EURO, og vi er derfor eksponert for endringer i valutakurser på 


spothandelen og kontraktene som er inngått. Selskapet utfører jevnlig vekslinger for spothandelen 
og det er inngått terminkontrakter for å kurssikre alle kjøps- og salgskontrakter. Valutasikring 
skjer ihht. egen valutasikringspolitikk. 
 
 
MARKEDSSITUASJONEN 
De siste år har avspeilet kraftmarkedets sterke kobling mot globale brenselspriser og pris på CO2 
kvoter samtidig som hydrologisk balanse i Norge/Sverige klart spiller inn. Konjunkturer og 
temperaturfølsomt forbruk virker også inn. Svekket hydrologisk balanse og problemer med 
driftstilgjengelighet i svenske kjernekraftverk kombinert med høyt forbruk har gitt kraftig 
prisøkning. 
 
Flaskehalser i det nordiske nett og utenlandskabler med påfølgende områdeprisinndeling  
(regionale prisforskjeller) reduserer fortsatt  forsyningssikkerhet, funksjonalitet og øker risikoen i 
det nordiske kraftmarked. Gjennomsnittlig systempris i 2010 ble 42,5 øre/kWh (30,7 øre/kWh i 
2009). Systemprissvingningene over året var store – med døgnpriser fra 16 øre/kWh til 109 
øre/kWh. Gjennomsnittlig områdepris Nord-Norge var 46,0 øre/kWh (31,1 øre/kWh i 2009)  – med 


døgnpriser varierende fra 19 øre/kWh til ekstreme 409 øre/kWh. 22. feb 2010 var områdeprisen 
enkelte timer oppe i hele 11,3 kr/kWh. Kulde kombinert med lite nedbør og lav produksjon samt 
dårlig tilgjengelighet på kjernekraft bidro til denne ekstremsituasjonen.   
 
HKs produktspekter til sluttbruker gir kundene mulighet til selv i stor grad å velge risikoprofil på 
sitt kjøp i form av fastprisavtaler eller flytende prisavtaler.  31 % (20 % i 2009) av våre kunder 
hadde ved utgangen av året fastprisavtaler, mens 34 % (41 %) hadde markedskraft.  
 
Konkurransen om sluttbrukere er fortsatt stor med lave marginer. HK har i 2010 opprettholdt sin 
markedsandel på Helgeland, men redusert salgsvolumet utenfor Helgeland.  
 
ORGANISASJON, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 
HK hadde ved utgangen av 2010 268 ansatte tilsvarende 254,4 årsverk. 
I løpet av 2010 er det ansatt 12 nye medarbeidere. Vi har så langt ikke registrert større 
rekrutteringsmessige utfordringer. 
 
Kjønnsfordelingen totalt og innen de ulike stillingsgrupper viser en sterk mannsdominert 


virksomhet med kvinner i hovedsak ansatt i tradisjonelle kvinnedominerte stillingskategorier.  
 
Selskapets styre består av 10 medlemmer hvorav 3 kvinner. 
 
Selskapet er bevisst de samfunnsmessige forventninger om å fremme likestilling, sikre like 
muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Disse formål ivaretas også  innen rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.  
 
Selskapet arbeider også aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik 
at egnede funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med 
nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  
 
HELSE OG SIKKERHET 
En av HKs medarbeidere omkom i en tragisk trafikkulykke under utføring av tjenesteoppdrag i 
2010. 
 


HK er IA bedrift og har hatt stort fokus på sykefravær. Det totale sykefravær var på 3,59%.  
 
Antallet skader med fravær har vært 3. Dette gir en skadehyppighet på  
H1 = 6,1 (H-verdi: antall skader med fravær pr. million arbeidstimer).  
Fokus på forebyggende arbeid, som registrering av uønskede hendelser, bruk av sikker jobb- og 
miljøanalyse samt avviksmeldinger er våre viktigste tiltak og har høy prioritet i det 
skadeforebyggende arbeid. HK er sertifisert etter ISO 9001. 
 
YTRE MILJØ 
Miljøaspekter og miljøprestasjoner i vår virksomhet har høy fokus og vårt miljøstyringssystem 
bidrar til kontinuerlig forbedring. Vassdragsinngrep, visuelle konsekvenser, avfallshåndtering, 







forurensning og energiforbruk vies spesiell oppmerksomhet. Det utarbeides også årlig 
klimaregnskap for vår virksomhet. HK er også miljøsertifisert etter ISO14001 
 


STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER 
Eierforhold  
HelgelandsKraft AS er en næringsvirksomhet der forretningsmessig drift og langsiktig lønnsomhet 
er en forutsetning for videre utvikling innen alle divisjoner: produksjon, marked og nett. Vi må 
opptre ihht. dette, men samtidig skal også samfunnsmessige interesser pga. omfattende 
ringvirkninger tilknyttet virksomheten ivaretas.  Kombinasjonen av et bevisst samfunnsansvar 
samtidig som en har fullt forretningsmessig fokus må også sees ifht. sammensetningen av HKs 
eierskap. HK er svært fornøyd med oppslutningen om offentlig eierskap til kraftforsyningen. Dette 
styrker regional verdiskaping, offentlige inntekter og lokalisering av regional kompetanse.  
 
Nettvirksomheten 
Inntektsrammereguleringsmodellen som ble innført fra 2007 har fortsatt svakheter. Reguleringen 
skal gi sterke insentiver til effektiv drift, men NVEs modell for effektivitetsanalyse og 
normkostnadsberegning ut fra de enkelte nettvirksomheters naturgitte rammebetingelser har 
svakheter som:  
 


 Mangler forutsigbarhet og er ustabil 


 Kompleks og vanskelige å forstå  
 Manglende insentiver til riktige investeringer/reinvesteringer 
 Vanskeliggjør etablering av nett til fornybar produksjon  
 Bidrar ikke til oppnåelse av klimamål og langsiktig leveringspålitelighet  


 
Det er stor usikkerhet hvordan balansen mellom leveringssikkerhet og effektivitet vil bli håndtert 
videre framover. Vil effektiviseringskravene i NVEs rammer føre til at vedlikeholdskostnader blir 
minimalisert og reinvesteringer utsatt inntil sikkerhets- og forskriftskrav fastsatt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap blir utfordret? Dagens nettpolitikk/regulering basert på 
effektivitetsmålsettinger er ikke tilpasset de klima/miljø- samt forsyningssikkerhets politiske 
målsettinger som er aktuelle nå.  
 
Vår nettvirksomhet har oppnådd god forbedring i effektivitetsrangeringen i NVEs normmodell og 
ligger nå opp mot gjennomsnitt i bransjen. Modellforbedringer der vi nå vurderes mot andre større 
regionalnettaktører samt korreksjon for øyforsyning og småkraftinnmating i fordelingsnett har gitt 
positivt utslag. Resultater av gjennomførte prosesser innen organisering, bemanning, metodikk og 
holdningsskaping er vankelig å kvantifisere, men har også gitt positivt utslag. Forbedringstiltak og 


streng prioritering, spesielt på investeringssiden, blir fortsatt en utfordring. Målet er over tid å 
oppnå referanseavkastning på nettkapitalen, dvs. en effektivitet tilsvarende bransjegjennomsnitt.  
 
Transaksjoner mellom HK og Statnett har de senere år styrket plattformen for HKs nettvirksomhet 
og gitt en mer ryddig nettstruktur på Helgeland. Men det er fortsatt noe potensial for en bedre 
struktur i Rana. 
 
Kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi (KILE) har i større grad aktualisert 
risikobegrepet innen nettvirksomheten. Tiltak i nettet må prioriteres ut fra sannsynlighet for- og 
økonomisk konsekvens ved feil/ avbrudd. Prioriteringer blir enda viktigere. Vår totale 
leveringspålitelighet er meget høy, men det er potensial for ytterligere forbedringer i 
distribusjonsnettet i takt med økende krav fra kundene.  
 
NVE har nå sendt forskrift for AMS (avansert måle- og styringssystem) på høring etter å ha 
avventet endelige funksjonskrav i påvente av europeiske normer. Utbygging av AMS til alle våre 
kunder vil i tillegg til ny teknologi innen måling/avregning åpne for mer effektiv energibruk 
gjennom økt kundebevissthet og effektive energitjenester. Men den økonomiske gevinst for 


nettvirksomheten og kundene ser ut til å være marginal. Sett i lys av klimautfordringen vil dette 
være en av flere delløsninger der kraftnæringen kan bidra. 
 
Nettdivisjonen står foran store investeringsprosjekter de kommende årene. Forbedring av 
leveringssikkerheten på Sør-Helgeland med totale nettinvesteringer på rundt 150 mill. kr er 
igangsatt, men vi avventer fortsatt resultat av ankebehandlingen i OED av konsesjonen for ny 132 
kV hovedforsyning som vi fikk av NVE i sommeren 2007. Forsyningssikkerheten i de 4 kommunene 
på Sør-Helgeland er bekymringsfull.  
 
Regionalnettutbygging på godt over 300 mill. kr vurderes også for å gi nettilgang for de mange 
kraftverk som planlegges ved Røssvatn og i nord-Rana. En slik nettutbygging forutsetter imidlertid 
tilfredsstillende finansieringsløsninger der produksjonsgenererte nettinvesteringer må dekkes via 







anleggsbidrag selv om lovmessig investeringsplikt/tilknytningsplikt for produksjonsanlegg nå er 
innført.  Alternativet er at byrden må dekkes av de øvrige nettkunder i nettområdet. Samlede 
nettinvesteringer i en 10 års periode framover kan komme over 1,5 Mrd kr og vil gi negative utslag 


i NVEs effektivitetsmåling hvis endringer ikke kommer. 
 
OED ba sommeren 2009 NVE om å gjennomføre en utredning av den samlede nettregulering 
Hensikten er å forsikre seg om at reguleringen er hensiktsmessig med hensyn til å optimalisere 
incentiver for investeringer og effektiv drift. I tillegg skal antall nettnivåer og felles nasjonal 
nettariff vurderes. Stortinget har i tillegg bedt om en vurdering av muligheter til å redusere 
anleggsbidrag for fornybar produksjon.  
 
NVE går inn for at dagens nettregulering og inntektsrammemodell bør videreføres, men det er rom 
for modellforbedringer som kan realiseres uten gjennomgripende endringer av den økonomiske 
reguleringen.  Bransjen er kritisk og ønsker at en ny modell utvikles og etableres! 
 
NVE anbefaler at sentralnettordningen utvides til å omfatte dagens regionalnett for å oppnå 
kostnadsutjevning og felles tariffering. Bransjen frykter at dette kan medføre sentralisering av 
kompetanse og ressurser og i neste omgang overføring av eierskap til Statnett.  Andre 
utjevningsordninger anbefales utredet. 
 


NVE tilrår ikke innføring av nasjonale nettariffer og bransjen støtter NVEs holdning! 
 
NVE anbefaler at anleggsbidrag opprettholdes for produksjon og at anleggsbidrag også generelt 
kan kreves i masket nett. Bransjen støtter NVEs syn! 
 
 
Lokale produksjonsutvidelser 
Oppgradering/utvidelses prosjekter har de siste 10 år økt HKs produksjonskapasitet med 120 GWh. 
Når pågående oppgradering av Kolsvik kraftverk er ferdig i 2011 har vi modernisert alle våre 
produksjonsanlegg.  
 
Potensialet for videre kraftutbygging i regionen er stort og HK er i prosess med 15 prosjekt med 
samlet 450 GWh og en investering på 2 Mrd kr. Samarbeid med andre aktører er også konkretisert 
ved at vi sammen med andre søker konsesjon på vannkraft i Røssvatn – sørøst (Krutåga mv.). Vi 
har en målsetting om å øke vår totale produksjonskapasitet med 50 %. Utbygging av Laksen- og 
Svartvatn kraftverk pågår og vi håper på ytterligere konsesjonsavklaringer i løpet av året. Før var 
konsesjonsbehandlingen i NVE en flaskehals, men vi ser nå også at all ankebehandling i OED 


skaper nye forsinkelser. 
 
Stortinget vedtok vern av Vefsnavassdraget våren 2009. Med et kraftpotensiale på over 1500 GWh, 
hvorav HK hadde interesser på 300 GWh, ble dette et klart tap for regionen både 
næringsutviklings- og krafttilgangsmessig. I et klimamessig perspektiv er det også et tankekors at 
en slik ressurs ble vernet uten konsekvensvurderinger. I vernevedtaket er det åpnet for et 
prøveprosjekt med en samlet forvaltningsplan som kan legge til rette for mindre og skånsom 
kraftproduksjon i sidevassdrag. HK betviler at potensialet er stort så lenge det presiseres at 
uberørt natur fortsatt skal være en vesentlig verneverdi. 
 
Flere lokasjoner for vindmølleparker med tilhørende anlegg for nettilknytning er vurdert, men med 
dagens rammebetingelser er det ikke lønnsomt å realisere disse prosjekter. I tillegg forventes 
protester fra fastboende og miljøinteresser pga. lokale miljøkonsekvenser. 
 
Krafttilgang og klimautfordringen 
Kraftsituasjonen i det felles nordiske kraftmarked er endret pga. redusert industrietterspørsel som 
følge av finanskrisen og Norge har nå i normalår kraftoverskudd. I tørre år kan imidlertid Norge, 


Sverige og Finland få så stort underskudd at dette vanskelig kan dekkes opp av import utenfra 
pga. begrensede overføringsforbindelser. I normalår er det nå kraftbalanse i Norden – både pga. 
ny krafttilgang og redusert forbruk. 
 
Stortingets klimaforlik og internasjonale forpliktelser om reduserte klimautslipp og økte 
investeringer innen fornybar energi kan bare løses ved at rett energi brukes på rett måte, dvs. mer 
effektiv energibruk og konvertering fra fossil til fornybar energi. Innføringen av EUs 
fornybardirektiv med fastsettelse av nasjonalt mål for økt andel fornybar energi innen 2020 kan 
danne grunnlag for mer konkrete virkemidler for økt satsing. Det miljømessige konkurransefortrinn 
for vannkraft og andre fornybare kilder kommer også fram økonomisk med europeisk kvotehandel 
for CO2 utslipp. Med høyere kraftpriser pga. økte kostnader for varmekraft basert på fossilt 
brensel, gis energikilder uten utslipp et konkurransefortrinn. Og her har Norge muligheter – også i 







et europeisk perspektiv. Finanskrisen har midlertidig redusert fokuset på klimautfordringen, men 
det forventes at klima får ny aktualitet når problemene i deler av verdensøkonomien er over. 
Implementeringen av EUs fornybardirektiv i 2011 vil kunne gi krav om økt norsk fornybar 


kraftproduksjon langt over de behov vi som nasjon har. 
 
På nordisk basis kan det nå forventes et stort kraftoverskudd fram mot 2020. Det fryktes at dette 
kan medføre prisfall og dermed enda større krav til støtteordninger hvis ikke nye 
utenlandsforbindelser og økt innenlands forbruk etableres. Det blir også viktig å 
opprettholde/utvikle kraftintensiv industri med sitt stabile og til dels fleksible forbruk. 
 
Det er nå inngått avtale om et felles norsk - svensk teknologinøytralt elsertifikatmarked fra 
1.1.2012 med mål på 26,4 TWh innen 2020. Lovforslaget er ute til høring, men det gjenstår flere 
uavklarte forhold – herunder implementering av fornybardirektivet - og tiden er knapp fram til 
etablering.   
 
Hvis klimamålene skal nås må forbruket av fossilt brensel reduseres innen oljefyring, 
transportsektor og offshorevirksomhet.  Elektrifisering av bilparken vil kreve mer fornybar energi i 
tillegg til utbygging av infrastruktur for oppladning. Her kan kraftbransjen også gi et godt bidrag til 
å løse utfordringen. Elektrifisering av ny offshorevirksomhet er også en del av klimaløsningen. 
 


Kjernekraftulykken i Japan etter tsunamien vil påvirke kjernekraftpolitikken også i Europa. Utfallet 
er usikkert, men den mer positive holdning til global satsing på kjernekraft de siste år er raskt 
snudd til en mer kritisk holdning. Dette vil igjen påvirke energimarkedet og øker klimadilemmaet. 
 
For å bedre forsyningssikkerheten i et velfungerende nordisk marked ønsker kraftnæringen mer 
forutsigbare og realistiske rammebetingelser som balanserer bedre mellom klima, 
forsyningssikkerhet og verdiskaping. Stikkord her er mer nett, flere utenlandsforbindelser og mer 
regulerbar fornybar kraft som gir større fleksibilitet. Tydelig politikk vil også kunne gi en mer 
effektiv konsesjonsbehandling.  For HK er det et tankekors at europeisk klimapolitikk og norsk 
klimaforlik ikke medfører større aksept for ny satsing på fleksibel vannkraft. Mange er for å møte 
den globale klimautfordringen, men samtidig mot de lokale konsekvenser av utbygginger som kan 
bidra til å løse problemet. En helhetlig energi- og klimapolitikk etterlyses. 
 
Konkurranseforhold - allianser/samarbeid 
Strukturendringene i kraftnæringen har stoppet opp etter at Statkrafts oppkjøp ble stanset av 
konkurransemyndighetene. Med avklaringen av industrikonsesjonslovens hjemfallsbestemmelser er 
private/utenlandske aktører henvist til å være minoritetseiere i kraftproduksjon. Danske eiere i 


kraftforetak i Nordland har derfor også solgt seg ut. Selv om reguleringen av nettvirksomheten 
medfører lav avkastning er det ingen incitament eller press for ytterligere strukturrasjonalisering. 
De endringer som evt. kommer vil basere seg på frivillighet. 
 
HK eier sammen med andre en rekke selskaper med forretningsmessig aktivitet tilknyttet HKs 
kjernevirksomhet: 
 
Mo Fjernvarme eies av HK og Mo Industripark og har som formål utbygging og drift av fjernvarme 
med utgangspunkt i gjenvinning av spillenergi. Resultatutviklingen de siste år har vært meget god. 
 
Storuman Energi AB der HK eier 50 % er etablert for å drive kraftomsetning i Sverige. Selskapet 
har ikke hatt den forventede utvikling, men vårt engasjement ses også i sammenheng med et 
mulig felles nordisk sluttbrukermarked. 
 
ESAVE  eies av HK sammen med flere kraftselskaper og tilbyr energiovervåkingssystem for 
forbrukere. Selskapet har slitt med inntjeningen, men en total omstrukturering har gitt en mer 
positiv utvikling. 


 
Elinor eies av HK sammen med 9 andre nord-norske kraftselskap og er et innkjøpsteknisk 
samarbeidsselskap der gevinstene hentes ut av eierne direkte. 
 
KystTele eies av HK sammen med Salten Kraftsamband (SKS)og Hålogaland Kraft med 1/3 hver. 
Selskapet har etablert og driver en fiberoptisk sjøkabelforbindelse mellom Bjerkvik og Trondheim 
med flere landtakssteder langs kysten. Denne kabelforbindelse vil sammen med tverrforbindelser 
og lokale aksessnett kunne danne grunnlag for utbygging av høyhastighetsnett på deler av 
Helgeland. Selskapet har gitt positive resultat. HK har med dette utgangspunkt etablert 
fiberinfrastruktur for utleie via andre tjenesteinnholdstilbydere til offentlig forvaltning og større 
næringskunder. 
 







Signal Bredbånd eies av flere Nordlandske kraftselskap og er tjenesteleverandør innen bredbånd 
(herunder Altibox) og HK gikk inn på eiersiden i 2010. Vår eierposisjon er begrunnet med ønsket 
om en tettere allianse med en innholdsleverandør som kan fremme vår etablering av 


forretningsmessig basert fiberinfrastruktur i regionen.  
 
Trade Analytics/(Censu Trading) eies av HK sammen med SKS Kraftsalg, Norhav Holding, 
Helgeland Vekst og Kapnord Fond og driver handel i kraft- og beslektede markeder. Selskapet har 
hatt svakere utvikling enn forventet. 
 
ROI – Invest er et regionalt investeringsselskap som eies av HK sammen med 
finansielle/industrielle investorer. 
 
Helgeland Vekst er et regionalt investeringsselskap som eies av HK sammen med 
finansielle/industrielle investorer. Selskapet har gitt positive resultater de siste år. ROI-Invest og 
Helgeland Vekst blir fusjonert i 2011 for å skape et mer kraftfullt investeringsselskap. 
 
HK har i 2010 vurdert strukturer/samarbeidsallianser innen småkraftutbygging uten at dette så 
langt har endt i konkrete konstellasjoner.   
 
Forskning og utvikling 


FoU utover rent bedriftsutviklende tiltak skjer fortsatt i all hovedsak gjennom felles bransjerettet 
program koordinert av Energi Norge. Direkte utgifter til FoU i regnskapsåret har vært kr. 712.000 i 
form av økonomiske bidrag. I tillegg deltar også HK ansatte i styrings/prosjektgrupper som både 
gir tilgang til nettverk og bidrar til kompetanseoverføring. 
 
Utsikter  
HK kan få et resultat i 2011 opp mot 2010 resultatet. Det er stor usikkerhet til kraftprisene i 2011 
pga. langt lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt i det nordiske system. I tillegg 
kommer kjernekraftkrisen i Japan til å påvirke det globale energiprisnivå i hvertfall på kort sikt. 
 
Med utsikter til et framtidig kraftprisnivå på nivå med det vi har hatt de senere år vurderes HKs 
framtidige inntjening og finansielle stilling som tilfredsstillende selv om skattebelastningen pga. 
grunnrenteskatten er høy. Økonomiske resultat på nivå med det HK har hatt de siste år er en 
forutsetning for finansiell styrke til investeringer kombinert med tilfredsstillende eieruttak. HK 
planlegger de kommende 10 år potensielle investeringer opp mot 4 mrd. kr innen produksjon, nett 
og øvrig virksomhet for bedre forsyningssikkerhet og økt inntjening.  
 


HK har i over 60 år bygd opp kapital, kompetanse og regionalt forankret omdømme som viktige 
forutsetninger for å kunne utvikle seg videre. Vi erkjenner at forbedringspotensial finnes i 
virksomheten. Utfordringen blir å finne de gode løsninger som sikrer rasjonell utvikling av HK slik 
at framtidig konkurransekraft og inntjening opprettholdes og styrkes. 
 
Styrets vurdering er at HK har en god posisjon med et veletablert kraftforsyningssystem og 
økonomisk soliditet. Med kompetente, engasjerte og samhandlende medarbeidere med vilje til å ta 
de kommende utfordringer skal fortsatt industriell vekst, finansielle resultater og regional utvikling 
styrkes – i tråd med HKs visjon ”en aktiv verdiskaper for regionen”.  
 
Styret vil gi anerkjennelse til de ansatte som gjennom sin gode innsats gjennom året ytterligere 
har styrket HKs konkurransekraft og inntjening og dermed gitt et godt årsresultat.  
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