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God resultatforbedring for Helgeland Kraft i første halvår 2016 til tross for lavere produksjon. 
Tre separate virksomhetsområder (Nett, Strøm og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi 
blir mindre sårbare. Nett har bedre resultat, Strøm gir fortsatt et solid resultat, mens Vannkraft 
svekkes, sier adm. dir Ove A. Brattbakk. 

 
- Høyere inntektsramme og stabile driftsforhold for Nett med lavere kostnader gir solid 

resultatforbedring for Nett i første halvår, sier adm. dir Ove A. Brattbakk.  
 
- Vi er også godt fornøyd med resultatet for Strøm. Strøm oppnår igjen meget godt resultat med 

stabilt volum og god porteføljestyring, sier han. 
 

Kraftprisene ligger på samme nivå som første halvår i fjor, men resultatet for Vannkraft reduseres på 
grunn av mindre nedbør. 
 
- Rasene i Tosbotn primo april har forsinket oppstarten av 2 av de 5 kraftverkene som bygges. I 

tillegg ble det omfattende skader på nettanlegg i området. De økonomiske konsekvensene blir klare 

i løpet av tredje kvartal, sier han. 
 

- For 2016 forventer vi et resultat fra basisdriften som vil bli noe bedre enn 2015. Nett og Strøm 
ligger an til å levere meget gode resultat, mens Vannkraft resultatet blir helt avhengig av om 
tilsigssvikten så langt i år kan kompenseres noe av høstnedbøren. 

 

 30.06.16 (mill. kr) 30.06.15 (mill. kr) 

Driftsinntekter 651 586 

Driftskostnader 530 502 

Driftsresultat 120 84 

Driftsres Vannkraft/Strøm/Nett 40/18/62 66/16/2 

Netto finansresultat -14 -3 

Resultat før skatt 106 82 

Resultat etter skatt 73 49 

Investeringer 175 264 

Egenproduksjon 539 GWh 641 GWh 

Netto levert energi R-nett/D-nett 2382/644 GWh 2364/633 GWh 

Sluttbrukersalg 743 GWh 692 GWh 

Snitt elspot (område/system) 21,3/22,6 øre/kWh 21,0/21,2 øre/kWh 

Sykefravær 4,0 % 3,1 % 

Skader med fravær 0 3 
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