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Høydepunkter 
 
3. kvartal 2009 (mot 3. kvartal 2008)  
 Brutto driftsinntekter    -   4 % 
 Underliggende EBITDA    - 42 % 
 Underliggende resultat før skatt  - 48 % 
 Underliggende resultat etter skatt   - 66 % 

Hittil i år (mot hittil i fjor)  
 Brutto driftsinntekter   +   5 % 
 Underliggende EBITDA    - 13 % 
 Underliggende resultat før skatt  - 21 % 
 Underliggende resultat etter skatt   - 32 % 
 

Statkrafts resultat i årets tre første kvartaler er 
påvirket av lavere priser. Innlemmelse av ny 
virksomhet knyttet til byttehandelen med E.ON 
AG og konsolideringen av SN Power bidrar 
positivt. Driftsinntektene økte som følge av 
disse transaksjonene, men fallet i kraftprisene 
har medført en lavere kapasitetsutnyttelse og 
konsernets inntekter har derfor ikke hatt 
samme relative vekst som kostnadene i 
konsernet. 

Viktige hendelser i kvartalet 
I august inngikk Statkraft og det svenske 
skogindustriselskapet Södra en intensjons-
avtale om fornybar energi. Avtalen inkluderer 
alle el-leveranser for Södra-konsernet i Norge, 
utvikling og utbygging av vindkraft på Södras 
eiendommer i Sverige, bygging av Sveriges 
lengste restvarmeledning og levering av bio-
brensel fra Södra til Statkrafts fjernvarme-
anlegg i Sverige. Prosjektene i denne 
porteføljen har et investeringspotensial på inntil 
8,5 milliarder kroner i perioden frem til 2017. 
1. oktober ble det inngått en avtale om 
samarbeid innen vindkraft som innebærer at 
Statkraft kjøper 90,1 % av Södras selskap for 
utvikling av vindkraft. Virksomheten drives 
videre i to selskaper, ett for investering, 
eierskap og drift, hvor Statkraft vil eie 90,1 % 
av aksjene, og ett for tidligfase prosjektutvikling 
hvor Statkraft vil eie 40 % av aksjene. 
Porteføljen inneholder prosjekter i ulike stadier 
under utvikling med et totalt potensial på om 
lag 608 MW installert kapasitet og 1,6 TWh 
årlig produksjon. 
 
16. september ble Trondheim Energi og 
TrønderEnergi enige om prinsippene for en 
nettfusjon i Sør-Trøndelag. Selskapene har 
startet kommersielle forhandlinger med felles 
intensjon om å fusjonere nettselskapene 
Trondheim Energi Nett og TrønderEnergi Nett. 
Fusjonen gjennomføres ved at TrønderEnergi, 

fra det antatte fusjonstidspunktet 1. januar 
2010, kjøper seg opp til en eierandel på 51 % i 
det fusjonerte selskapet, og samtidig forplikter 
seg til å kjøpe de resterende 49 % av 
selskapet fra 1. januar 2013. 
 
24. september undertegnet Statkraft og det 
italienske selskapet Solar Utility SpA en avtale 
om kjøp av åtte byggeklare solkraftprosjekter i 
Puglia-regionen i sørøst-Italia. Prosjektene har 
en samlet kapasitet på nesten 20 MW, og er et 
første steg mot en ambisjon om å utvikle et 
kraftsenter for fornybar energi i Italia. 
 
I 3. kvartal fikk Statkraft og det skotske 
selskapet Duke Energy konsesjon for bygging 
av vindparken Berry Burn (Statkrafts eierandel 
50 %) i Skottland. Parken vil bestå av 29 
turbiner med en total installert effekt på inntil 
78,3 MW. 
 
Elkem og Statkraft er enige om rammene rundt 
et samarbeid om et energigjenvinningsprosjekt 
ved silisiumsmelteverket på Thamshavn i 
Orkanger. Etter positivt tilsagn om støtte fra 
ENOVA ble en samarbeidsavtale signert i 
september. Partene vil sammen arbeide med 
en hovedstudie som vil danne grunnlaget for 
en investeringsbeslutning i 1. halvår 2010. 
 
Alle fysiske installasjoner ved prototypen for et 
saltkraftverk på Tofte er ferdigstilt. En vellykket 
test av anlegget ble gjennomført 2. oktober, og 
offisiell åpning blir 24. november. Det pågår et 
kontinuerlig arbeid med å videreutvikle 
membraner i samarbeid med en rekke 
eksterne partnere. 
  
Kraftsalgsselskapet Fjordkrafts kundesenter er 
kåret til energibransjens beste på kunde-
service. Kåringen er et resultat av en 
omfattende test av kundeservicen til 56 
selskaper fra ni ulike bransjer. 
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Økonomiske resultater 
For å sikre en bedre forståelse av Statkrafts 
underliggende drift er urealiserte verdi-
endringer og vesentlige engangsposter i 
konsernet og tilknyttede selskaper holdt uten-
for i den finansielle gjennomgangen for 
konsernet og segmentene. Mer informasjon 
om disse postene finnes i avsnittet ”Poster 
holdt utenfor underliggende resultat” senere i 
rapporten. 
 
Ved inngangen til året hadde Statkraft en total 
installert produksjonskapasitet på 14 857 MW, 
hvorav 2433 MW relaterte seg til bytte-
handelen med E.ON som ble gjennomført 
31. desember 2008. Økningen knytter seg 
hovedsakelig til vann- og gasskraft. Fra 
13. januar i år ble SN Power konsolidert som 
datterselskap, og konsernet økte dermed 
produksjonskapasiteten med ytterligere 
621 MW. 

Kvartalsresultat1

 

 

 
I 3. kvartal hadde konsernet et resultat på 
888 millioner kroner før skatt (1698 millioner 
kroner) og 233 millioner kroner etter skatt 
(693 millioner kroner). Konsernets inntekter var 
lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor som følge 
av betydelig lavere kraftpriser i både Norden 
og Tyskland, hvor prisnedgangen var på 
henholdsvis 44 % og 49 %. Som følge av 
konsolideringen av SN Power som datter-
selskap fra 2009, og at aksjeposten på 44,6 % 
i E.ON Sverige AB i 2008 ble byttet mot aktiva 
innen vann, gass og fjernvarme, økte drifts-
kostnadene sammenlignet med 3. kvartal i 
2008. Høyere resultatandeler fra tilknyttede 
selskaper, primært fra BKK og i Skagerak 
Energi, oppveier noe for lavere inntekter og 
høyere driftskostnader. 

                                                      
1 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for tilsvarende 
periode i 2008. 

Resultat hittil i år 
Akkumulert for årets tre første kvartaler ble 
resultatet 6668 millioner kroner før skatt 
(8419 millioner kroner) og 3559 millioner 
kroner etter skatt (5205 millioner kroner). Både 
driftsinntektene og -kostnadene økte som følge 
av nye eiendeler fra byttehandelen med E.ON 
AG og konsolideringen av SN Power som 
datterselskap. På grunn av fallet i kraftprisene 
har imidlertid ikke konsernets totale inntekter i 
denne perioden økt like mye som kostnadene. 
Konsernets produksjonskapasitet har økt med 
25 % i 2009, mens faktisk produsert volum har 
økt med 3 % hittil i år. 

Avkastning 
Målt ved ROACE – driftsresultatet i forhold til 
gjennomsnittlig sysselsatt kapital – viser 
konsernet en avkastning på 17,0 % siste 12 
måneder sammenlignet med 26,6 % for året 
2008. Nedgangen på 9,6 %-poeng skyldes 
både høyere gjennomsnittlig sysselsatt kapital 
og lavere driftsresultat. 
 
Avkastningen på egenkapitalen var 10,6 % 
etter skatt mot 15,6 % for året 2008, og total-
kapitalavkastningen etter skatt var 6,3 % mot 
9,9 % for året 2008. Nedgangen skyldes lavere 
resultat, samt høyere gjennomsnittlig egen-
kapital og totalkapital som følge av E.ON-
transaksjonen og konsolidering av SN Power. 

Driftsinntekter 
Konsernet hadde brutto driftsinntekter på 
4588 millioner kroner i 3. kvartal 
(4778 millioner kroner). Samlet for årets tre 
første kvartaler var brutto driftsinntekter 
17 518 millioner kroner (16 723 millioner 
kroner), hvilket representerer en økning på 
5 %. 
 
Gjennomsnittlig systempris på Nord Pool var 
34,5 EUR/MWh i årets ni første måneder 
(42,7 EUR/MWh) og gjennomsnittlig spotpris 
på den tyske energibørsen European Energy 
Exchange var 38,9 EUR/MWh 
(65,1 EUR/MWh). Konsernet produserte 
39,1 TWh (38,1 TWh) i årets tre første 
kvartaler. Vannkraftproduksjonen økte med 
0,9 TWh, hvorav 1,4 TWh er relatert til SN 
Power som ble konsolidert som datterselskap 
fra 13. januar 2009. I tillegg økte vannkraft-
produksjonen i Sverige som følge av ny 
produksjonskapasitet fra byttehandelen med 
E.ON AG. Den norske vannkraftproduksjonen 
var vesentlig lavere enn i fjor som en følge av 
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endringer i markedssituasjonen. Gass- og 
vindkraftproduksjonen var på nivå med samme 
periode i fjor. Netto fysisk spotsalg var 
7893 millioner kroner i hittil i år, på nivå med 
samme periode i 2008. Inntektene fra 
sluttbrukervirksomheten økte med 12 % til 
3006 millioner kroner, hovedsakelig som følge 
av høyere volum. Inntektene fra sikrings-
aktivitetene var høyere enn på samme tids-
punkt i fjor, og bidro med 1379 millioner kroner. 
 

 
 
Andre driftsinntekter var 485 millioner kroner i 
årets tre første kvartaler (630 millioner kroner). 
 
Energikjøp utgjorde 3475 millioner kroner 
(2851 millioner kroner). Økningen er primært 
knyttet til økt volum av kraft i sluttbruker-
virksomheten og kjøp av gass til gasskraft-
virksomheten. 
 
Overføringskostnadene knyttet til transport av 
kraft var 939 millioner kroner (794 millioner 
kroner). Økningen er knyttet til økt volum 
gjennom NorNed-kabelen som kom i drift i mai 
i fjor, samt ny kapasitet i Sverige fra bytte-
handelen med E.ON AG. 
 
Netto driftsinntekter utgjorde 13 103 millioner 
kroner (13 077 millioner kroner). 

Driftskostnader 
Driftskostnadene var 2374 millioner kroner i 
3. kvartal (1747 millioner kroner). Akkumulert 
for årets tre første kvartaler var drifts-
kostnadene 6925 millioner kroner 
(5121 millioner kroner), en økning på 35 % fra 
samme periode i fjor. 
 
Lønnskostnadene økte med 490 millioner 
kroner til 1790 millioner kroner. Økningen 
skyldes primært flere ansatte som en følge av 
byttehandelen med E.ON AG, konsolideringen 
av SN Power som datterselskap og økte 
avsetninger for pensjonsforpliktelser. 
 

Økningen i avskrivningene på 577 millioner 
kroner er hovedsakelig knyttet til nye aktiva fra 
byttehandelen med E.ON AG og 
konsolideringen av SN Power. Totalt utgjorde 
avskrivningene 1921 millioner kroner i årets ni 
første måneder. 
 
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter økte 
med 82 millioner kroner og utgjorde 
865 millioner kroner i årets tre første kvartaler. 
Konsernets eiendomsskatt økte i Sverige som 
følge av nye aktiva fra byttehandelen med 
E.ON AG, men dette ble noe motvirket av en 
nedgang i Norge som følge av lavere 
beregningsgrunnlag. 
 
Andre driftskostnader utgjorde 2350 millioner 
kroner i årets ni første måneder. Økningen 
på 656 millioner kroner er primært knyttet til 
nye aktiva fra byttehandelen med E.ON AG, 
konsolideringen av SN Power og havari av 
Baltic Cable, som var ute fra medio februar til 
ultimo mars. 

Driftsresultat 

 
 
Driftsresultatet ble 814 millioner kroner i 
3. kvartal (2065 millioner kroner). For årets tre 
første kvartaler var driftsresultatet 
6177 millioner kroner (7957 millioner kroner). 

Resultatandeler fra tilknyttede sel-
skaper 
Resultatandelene fra konsernets tilknyttede 
selskaper utgjorde 412 millioner kroner i 
3. kvartal (26 millioner kroner). Akkumulert for 
årets tre første kvartaler var resultatandelene 
826 millioner kroner (1816 millioner kroner). 
 
Nedgangen i resultatandelene i årets tre første 
kvartaler skyldes at aksjeposten på 44,6 % i 
E.ON Sverige AB ved utgangen av 2008 ble 
byttet mot heleide aktiva innen vann, gass og 
fjernvarme. I tillegg overtok Statkraft 4,17 % av 
aksjene i E.ON AG. Utbytte av disse aksjene 
utgjør 1093 millioner kroner før kildeskatt og 
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ble inntektsført under finansinntekter i 
2. kvartal. 
 
I regnskapet for 2008 inngikk resultatandeler 
fra E.ON Sverige AB for perioden frem til 
18. juni, da styret i Statkraft vedtok å gå videre 
med byttehandelen. Resultatandeler etter dette 
tidspunktet inngikk som en del av gevinst-
beregningen, og ble resultatført ved gjennom-
føringen av salget 31. desember 2008. 

Finansposter 
Netto finansposter utgjorde -335 millioner 
kroner i årets tre første kvartaler (-1354 
millioner kroner). 
 
Finanskostnadene økte med 151 millioner 
kroner sammenlignet med årets tre første 
kvartaler i fjor. I hovedsak skyldes dette tap på 
lån til Telenor Cinclus. I motsatt retning trekker 
reduserte rentekostnader på gjelden som følge 
av lavere markedsrenter.  
 
Finansinntektene økte med 868 millioner 
kroner sammenlignet med årets ni første 
måneder i fjor. Økningen skyldes utbytte fra 
E.ON AG på 1093 millioner kroner. Gjennom-
snittlig likviditet er høyere hittil i år, men 
fallende markedsrenter medførte redusert 
avkastning på porteføljen. 
 
Konsernet har fire låneporteføljer i henholdsvis 
norske kroner, svenske kroner, euro og US 
dollar.  Porteføljene har både flytende og fast 
rente med en andel på 71 % flytende rente. 
Hittil i år var gjennomsnittlig løpende rente 
4,3 % på lån i norske kroner, 3,0 % på lån i 
svenske kroner, 3,8 % på lån i euro og 6,3 % 
på lån i US dollar. Gjelden i US dollar er 
relatert til prosjektfinansiering i SN Power. Av 
samme årsak har konsernet en mindre låne-
portefølje i lokal valuta i Peru. 
 
Statkraft har i 2009 hatt regnskapsmessige 
sikringsforhold som reduserte volatiliteten i 
resultatregnskapet ved at en større andel av 
eurogjelden er verdisikret mot endringer i 
markedsrentene. 
 
Statkraft har inngått avtaler med selskapets 
finansielle motparter om avregning av verdi-
messige endringer i rente- og valutakurser, slik 
at motpartsrisiko, som følge av derivat-
kontrakter, er begrenset til en ukes verdi-
endring.  
 
Statkraft plasserer tidvis større beløp i banker 
og i verdipapirer, spesielt i forkant av store 
utbetalinger. Motpartene følges opp 
kontinuerlig for å redusere risiko for tap. 

Poster holdt utenfor underliggende 
resultat 

  
Totalt utgjorde urealiserte verdiendringer og 
vesentlige engangsposter etter skatt 
2379 millioner kroner i årets tre første kvartaler 
(-606 millioner kroner). 
 
Urealiserte verdiendringer energikontrakter var 
-2169 millioner kroner (965 millioner kroner). 
Konsernets kontrakter er blant annet indeksert 
mot ulike råvarer, valutaer og indekser, og ved 
utgangen av kvartalet var det særskilt 
synkende dollarkurs som påvirket de 
urealiserte verdiendringene for kontraktene. 
 
Urealiserte verdiendringer i tilknyttede 
selskaper og felleskontrollert virksomhet ut-
gjorde totalt 409 millioner kroner (-846 millioner 
kroner). 
 
Urealiserte verdiendringer finansposter ut-
gjorde 5544 millioner kroner (- 536 millioner 
kroner), og relaterer seg primært til valuta-
effekter. Dette gjelder valutaeffekter på interne 
lån, aksjeposten i E.ON AG, gjeld i svenske 
kroner og euro samt valutasikringskontrakter. 
De urealiserte finanspostene har økt med 
3756 millioner kroner i 3. kvartal, og økningene 
kan i hovedsak forklares med at den 
norske kronen har styrket seg mot euro. 
 
Av de urealiserte verdiendringene finansposter 
utgjorde valutagevinst på interne lån 
3500 millioner kroner, og oppstod som følge av 
at norske kroner har styrket seg i forhold til 
euro. Statkraft Treasury Centre (STC) yter lån 
til konsernets selskaper i selskapenes lokale 
valuta, hvorav en stor andel norske kroner. 
STC, som utarbeider regnskapet i euro, 
rapporterer følgelig vesentlig valutaeffekter i 
resultatregnskapet. Valutaeffektene har mot-
post i egenkapitalen ved konsolideringen av 
STC. 
 
Urealiserte verdiendringer knyttet til E.ON AG 
aksjene som kan tilskrives valuta er vist som 
agio/disagio under finansposter og utjevner 
motsvarende effekt på konsernets gjeld i euro. 
Beløpet utgjorde -3055 millioner kroner. 
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Gjeld i svenske kroner og euro resulterte i 
urealiserte verdiendringer på 2672 millioner 
kroner i årets tre første kvartaler, som følge av 
at den norske kronen har styrket seg mot 
svenske kroner og euro i 2009. Endring i 
verdien på rentederivater bidro negativt. 
 
Urealiserte verdiendringer for valutasikrings-
kontraktene var positiv og utgjorde 
1547 millioner kroner i årets tre første 
kvartaler, og skyldes en styrking av norske 
kroner mot euro og svenske kroner i perioden. 
Statkraft benytter valutasikringskontrakter for å 
sikre fremtidige kontantstrømmer, og 
kontraktene er i hovedsak knyttet til kraftsalg i 
euro. 
 
Engangsposter som det er korrigert for i 
beregningen av underliggende resultat beløper 
seg til -1402 millioner kroner (-68 millioner 
kroner). Beløpet i 2009 knytter seg til 
investeringen i Naturkraft og byttehandelen 
med E.ON AG, mens beløpet i 2008 knytter 
seg til utbedringskostnader i E.ON Sverige i 
forbindelse med storm i januar/februar i fjor.  
 
Investeringen i Naturkraft er som følge av 
lavere priser og valutaendringer nedskrevet 
med 33 millioner kroner i 2009.  
 
Gevinsten ved salget av aksjene i E.ON AB ble 
inntektsført per 31. desember 2008. I 2009 er 
det sluttoppgjøret gjennomført, og det er 
inntektsført 149 millioner kroner i finans-
inntekter som holdes utenfor i beregningen av 
underliggende resultat. I 2. kvartal ble lån fra 
Statkraft AS til datterselskaper i forbindelse 
med salget av, og oppgjøret for, aksjene i 
E.ON Sverige AB innfridd og erstattet med 
ordinære låneavtaler. Lånene var inngått i euro 
og primært som følge av at euroen utviklet seg 
ulikt i forhold til norske og svenske kroner opp-
stod et valutatap på 1518 millioner kroner. 
Valutatapet er regnskapsført under finans-
kostnader som realisert, men er holdt utenfor 
ved beregningen av underliggende resultat. 
Valutatapet hadde ingen likviditetseffekt. 

Skatt 
Skattekostnaden av underliggende resultat ut-
gjorde 3109 millioner kroner i årets tre første 
kvartaler (3214 millioner kroner), tilsvarende en 
effektiv skattesats på 46,6 % (38,2 %). 
Effekten av urealiserte verdiendringer og 
engangsposter på skattekostnaden var 
3 millioner kroner (119 millioner kroner). 
 
Regnskapsmessig skattekostnad utgjorde 
3112 millioner kroner (3333 millioner kroner). 
 

Grunnrenteskatten utgjorde 956 millioner 
kroner (1383 millioner kroner), tilsvarende 
30,7 % av konsernets totale regnskaps-
messige skattekostnad, mot 41,5 % i samme 
periode i 2008.  

Kontantstrøm og kapitalstruktur 
Den operasjonelle virksomheten ga en 
kontantstrøm på 3842 millioner kroner i året tre 
første kvartaler (6003 millioner kroner). 
Endringer i kortsiktig og langsiktig kapital-
binding ga en positiv likviditetseffekt på 
5505 millioner kroner (550 millioner kroner), og 
relaterer seg hovedsakelig til utbetalt resultat-
andel for 2008 fra E.ON Sverige AB på 
3200 millioner kroner og endringer i fordringer 
og gjeld knyttet til cash collateral på 
2028 millioner kroner. Mottatt utbytte fra til-
knyttede selskaper utgjorde 924 millioner 
kroner (2484 millioner kroner). Netto 
likviditetsendring fra virksomheten ble dermed 
10 271 millioner kroner (9037 millioner kroner).  
 

 
 
Investeringene beløp seg til 3358 millioner 
kroner (2133 millioner kroner). I tillegg til 
vedlikeholdsinvesteringer var de største 
postene kjøp av 50 % av aksjene i Statoils 
prosjekt for utbygging av havvindparken 
Sheringham Shoal til 469 millioner kroner og 
kjøp av 95 % av aksjene i Yesil Enerji i Tyrkia 
til 633 millioner kroner.  
 
Både det internasjonale og det norske kreditt-
markedet var under stort press i siste del av 
2008. Gjennom årets tre første kvartaler ble 
likviditeten betydelig bedret med fallende 
kredittmarginer. Markedene er imidlertid fort-
satt preget av høye kredittmarginer sammen-
lignet med nivåene før problemene i finans-
markedene startet i 2007, og forventes å fort-
sette å være høye ut året. 
 
Hittil i år har Statkraft vært aktiv i det norske, 
svenske og europeiske obligasjonsmarkedet. 
Totalt ble det foretatt nyutstedelser for 
3300 millioner norske kroner i det norske 
markedet, 900 millioner svenske kroner i det 
svenske markedet og 1000 millioner euro i 
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euromarkedet. I tillegg er det foretatt sertifikat-
utstedelse i det norske markedet på til 
sammen 1660 millioner norske kroner. Totalt 
opptak av ny gjeld var 15 363 millioner kroner. 
I samme periode har det vært forfall på 
obligasjons- og sertifikatgjeld på til sammen 
7027 millioner norske kroner.  
 

 
 
Netto likviditetsendring i årets tre første 
kvartaler var positiv med 9915 millioner kroner, 
og konsernets likviditetsbeholdning var 
11 770 millioner kroner ved utgangen av 
perioden mot 2209 millioner kroner ved inn-
gangen til året. Den høye likviditets-
beholdningen skyldes blant annet opptak av ny 
gjeld for å møte fremtidige kapitalbehov samt 
at det gjenstår en delbetaling på 4000 millioner 
kroner av utbyttet for 2008. Det er tidligere 
foretatt to delbetalinger av utbytte, ett i juli og 
ett i september, på til sammen 6000 millioner 
kroner. Siste delbetaling skjer i desember. 
 

 

Rentebærende gjeld utgjorde 48 496 millioner 
kroner ved utgangen av 3. kvartal mot 
40 791 millioner kroner ved inngangen til året. 
Rentebærende gjeldsgrad var 43,8 % mot 
36,1 % ved utgangen av 2008. Økningen på 
7,7 %-poeng skyldes en kombinasjon av økt 
gjeld og lavere egenkapital som følge av 
utbetaling av utbytte for 2008.  
 
Lån fra Statkraft SF til Statkraft AS utgjorde 
ved utgangen av kvartalet 6,2 milliarder kroner 
mot 7,2 milliarder kroner ved inngangen til året. 
Garantipremiebetaling til staten er redusert og 
utgjorde 30 millioner kroner i årets tre første 
kvartaler. 
 
Et overordnet mål for finansieringen av 
Statkraft er å etablere og vedlikeholde 
finansiell fleksibilitet og å sikre en jevn forfalls-
profil på gjelden. Nye låneopptak søkes til-
passet forfallsprofilen. 
 
Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdningen, 
var 14 845 millioner kroner og kortsiktig rentefri 
gjeld var 22 335 millioner kroner ved utgangen 
av 3. kvartal. Derivater utgjorde henholdsvis 
6483 millioner kroner og 3732 millioner kroner, 
mot henholdsvis 7090 millioner kroner og 
3612 millioner kroner ved inngangen til året. Av 
kortsiktig rentefri gjeld utgjorde utbytte 
4000 millioner kroner ved utgangen av 
3. kvartal 2009. 
 
Ved utgangen av 3. kvartal hadde Statkraft en 
egenkapital på 62 296 millioner kroner mot 
72 324 millioner kroner ved inngangen til året. 
Dette tilsvarer 41,8 % av totalkapitalen. Ned-
gangen på 8,3 %-poeng fra årsskiftet skyldes 
primært utbetaling av utbytte for 2008, samt at 
siste delbetaling av utbyttet er overført fra 
egenkapital til kortsiktig gjeld. 
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Kraftmarkedet 

 
 
Den største delen av Statkrafts produksjon er i 
Norden og Tyskland. I tillegg er konsernet 
eksponert i markeder utenfor Europa gjennom 
eierskapet i SN Power. Kraftprisene påvirkes 
av hydrologiske forhold og råvareprisene for 
termiske kraftverk. Gass er i tillegg en innsats-
faktor i Statkrafts egen produksjon. I både det 
nordiske og det tyske markedet var 
gjennomsnittsprisen hittil i år betydelig lavere 
enn i samme periode i fjor. Terminprisene falt i 
løpet av 3. kvartal, spesielt i den korte enden. I 

Norden skyldes fallet i første rekke høyt tilsig 
og værprognoser med mye nedbør, mens fallet 
i Tyskland hovedsakelig skyldes lavere 
brenselpriser.  
 
Ved utgangen av september (uke 40) var den 
samlede magasinfyllingen i Norden 99,5 % av 
normalt nivå, tilsvarende 102,8 TWh. Fyllings-
graden i forhold til maksimal magasinkapasitet 
på 121,2 TWh var 84,4 %. 
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Kraftmarkedet i Norden 
I 1. halvår var den gjennomsnittlige system-
prisen i det nordiske markedet på nivå med 
samme periode i 2008. Dette skyldes i første 
rekke lavt tilsig og utfall av kjernekraft i 
Sverige. I 3. kvartal var imidlertid systemprisen 
betydelig lavere enn i samme periode året før 
som følge av mye nedbør. Den pågående 
finanskrisen medførte et betydelig lavere for-
bruk i årets tre første kvartaler sammenlignet 
med samme periode i 2008. Som følge av et 
relativt tørt 1. halvår var magasinfyllingsgraden 
i Norden lavere enn normalt gjennom hele 
perioden, men mye nedbør i 3. kvartal har 
medført at fyllingsgraden i Norden var på til-
nærmet normalt nivå ved utgangen av 
september. Gjennomsnittlig systempris i årets 
ni første måneder var 34,5 EUR/MWh mot 
42,7 EUR/MWh i samme periode i 2008 og 
23,0 EUR/MWh i 2007. Januar var måneden 
med høyest gjennomsnittlig månedspris med 
41,4 EUR/MWh, mens gjennomsnittlig 
månedspris i september var den laveste så 
langt i 2009 med 28,6 EUR/MWh. 
 

 
Kilde: Nord Pool 
 
Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord 
Pool var 31,3 EUR/MWh i 3. kvartal (55,5 
EUR/MWh). Systemprisen gikk noe ned i 
kvartalet, mens den steg kraftig i samme 
periode i fjor, og endte 8 % lavere enn 
gjennomsnittet for 2. kvartal i år og 44 % lavere 
enn i 3. kvartal i fjor. Hovedårsakene til dette 
var mye nedbør og dertil tvungen kraftproduk-
sjon, spesielt i Norge, samt lavere forbruk. 
 
I september var det store prisområdeforskjeller 
som følge av lav tilgjengelighet av kjernekraft i 
Sverige, høyt tilsig i Norge og redusert eksport-
kapasitet. NO1 var det laveste prisområdet 
med en gjennomsnittpris på 22,9 EUR/MWh, 
mens prisene i NO2 og NO3 var 24,6 
EUR/MWh. I Sverige og Finland var prisen 
høyere enn systemprisen - henholdsvis 
35,5 EUR/MWh og 35,6 EUR/MWh. Medio 
oktober var Oslofjordkabelen tilbake i drift etter 
å ha vært ute i lengre tid. Dette har, sammen 

med mer tilgjengelig kjernekraft i Sverige, 
bidratt til å stabilisere områdeprisene. 
 
Hele forwardkurven sank i løpet av september, 
og det var den korte enden av kurven som 
hadde det kraftigste fallet. Hovedfaktoren til 
fallet var høyt tilsig og våte værprognoser. 
 

 
 
I årets første ni måneder var forbruket i Norden 
og Norge på et lavere nivå enn i samme 
periode i fjor. Det totale forbruket i Norge sank 
med 6,7 %, hvilket hovedsakelig skyldes 
redusert forbruk i kraftkrevende industri. Det 
alminnelige forbruket i Norge var 61,2 TWh, en 
reduksjon på 0,4 % fra året før. 2009 har vært 
mildere enn normalt, og temperaturkorrigert 
alminnelig forbruk var 63,5 TWh, en nedgang 
på 2,0 % fra fjoråret. Det underliggende fallet i 
forbruket er en virkning av finanskrisen. For-
bruket i kraftkrevende industri var 19,8 TWh i 
årets første ni måneder mot 25,1 TWh i 
samme periode året før. Fallet i forbruket i 
kraftkrevende industri er forårsaket av den 
globale resesjonen, og kommer etter flere år 
med høye metallpriser og full kapasitets-
utnyttelse i sektoren. Det ser imidlertid ut til at 
den norske kraftkrevende industrien nådde sin 
bunn i starten av 3. kvartal, og at etter-
spørselen nå øker. 
 
Den nordiske kraftproduksjonen i årets ni 
første måneder var 26,3 TWh lavere enn i 
samme periode i fjor, en reduksjon på 9,1 %, 
og det ble netto importert 5,1 TWh. 
 
Den norske produksjonen var 11,8 TWh lavere 
i årets ni første måneder sammenlignet med 
samme periode i fjor, en reduksjon på 10,7. 
Det ble netto eksportert 5,5 TWh mot 
10,4 TWh i samme periode i 2008. Lite nedbør 
i 1. halvår er hovedårsaken til den reduserte 
eksporten. Det var også begrensninger i 
eksportkapasiteten på grunn av lav til-
gjengelighet på utenlandsforbindelsene, 
spesielt til Sverige. 
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Kraftmarkedet i Tyskland  
Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske 
markedet var betydelig lavere i årets tre første 
kvartaler enn i samme periode i fjor, bare i 
januar var prisen høyere. Hovedårsaken til det 
betydelige fallet er lavere kullpriser og lavere 
forbruk som følge av finanskrisen. Gjennom-
snittlige spotpris i årets ni første måneder var 
38,9 EUR/MWh mot 65,1 EUR/MWh i 2008 og 
31,4 EUR/MWh i 2007.  
 

 
Kilde: European Energy Exchange (EEX) 
 
Den gjennomsnittlige spotprisen på EEX var 
37,1 EUR/MWh i 3. kvartal (73,3 EUR/MWh). 
Spotprisen økte noe gjennom kvartalet, men 
gjennomsnittsprisen endte 49 % lavere enn i 
tilsvarende kvartal i fjor. 
 
I begynnelsen av kvartalet steg prisene til tross 
for en nedgang i etterspørselen og forbedret 
kjernekraftproduksjon i Frankrike, hvilket 
medførte lavere import fra Tyskland. Dette kan 
være en indikasjon på at spotmarkedet har 
funnet et bunnivå. Det var i første rekke for-
sinket oppstart av tyske kjernekraftverk og 
vindkraftproduksjon under normalt i Tyskland 
som trakk prisene opp i denne perioden. Pris-
ene steg betydelig i midten av kvartalet som 
følge av en hetebølge i Tyskland og Frankrike, 
lav vindkraftproduksjon og et uventet fall i kull-
kraftproduksjonen. Mot slutten av august falt 
prisene som følge av mer stabil tilgjengelighet 
av kjernekraftproduksjon i Tyskland og Frank-
rike. Mot slutten av kvartalet steg prisene 
kraftig som følge av lav tilgjengelighet av 
kjernekraft i Frankrike og Tyskland. Flyten på 
Baltic Cable og mellom Storbritannia og Frank-
rike var begrenset i september, og på samme 
tid var etterspørselen jevnt stigende. Dette 
førte til at den manglende kjernekraft-
produksjonen måtte erstattes med mer gass- 
og kullkraftproduksjon. 
 
Terminmarkedet viste fallende priser langs 
hele kurven, og det var kontraktene for 2010 
som falt mest. Nedsiden var hovedsakelig 
påvirket av fallende brenselpriser. 

Råvarepriser  
Oljeprisen viste en v-formet utvikling i juli. 
Arbeidsledighetsraten i USA påvirket råvare-
prisene negativt, mens et sterkt aksjemarked 
og en svekkelse av US dollar i forhold til euro 
hadde en positiv innvirkning på prisene. Olje-
prisen steg i august, og nådde sitt høyeste nivå 
siden oktober 2008. Et sterkt aksjemarked og 
økt etterspørsel bidro til prisoppgangen. I 
september bidro økt tilbud til en nedgang i 
oljeprisen, som endte på 67,1 USD/bbl. 
 
Gassprisen falt i løpet av juli som følge av 
tilbudsoverskudd i et allerede overforsynt 
marked. Oljeprisene påvirket også gassprisene 
i løpet av juli. I starten av august fulgte gass-
prisene det oppadgående oljemarkedet og 
aksjemarkedet, men falt mot slutten av 
måneden som følge av lav etterspørsel og 
høye lagernivåer. Gassprisen falt ytterligere i 
september. Gassmarkedet var veldig volatilt i 
september, som følge av et variabelt tilbud. 
Den første uken av september viste at gass-
prisene i gjennomsnitt falt om lag 15 %.  
Prisene steg uken etter, som følge av en 
svekkelse av US dollar, men et overforsynt 
marked presset prisene ned igjen. 
 
Kullprisen steg i løpet av juli som følge av økt 
etterspørsel i Storbritannia og resten av 
Europa. Den økte etterspørselen etter kull 
skyldes at kull ble mer konkurransedyktig mot 
gass. I august ble kullprisen holdt oppe av en 
sterk etterspørsel i det asiatiske markedet. 
Spesielt Kina har importert en del kull de siste 
månedene, noe som har medført at store 
volum av kull fra Sør-Afrika og Russland har 
blitt sendt østover, med dertil redusert tilbud i 
det europeiske markedet. På den andre siden 
har en mer konkurransedyktig gasspris og 
høye lagernivåer bidratt til å holde prisene 
nede. I starten av september så det ut til at de 
rekordhøye nivåene av kinesisk import hadde 
nådd slutten, noe som medførte et fall i 
prisene. Den kinesiske kullprisen steg 
imidlertid, og dette gjorde det attraktivt å kjøpe 
kull fra Colombia. Disse arbitrasjemulighetene 
medførte at kullprisene steg igjen mot slutten 
av september. 
  
CO2-markedet viste en oppadgående trend i 
juli, som følge av et sterkere aksjemarked. 
Trenden fortsatte i august, og var tydelig 
drevet av de positive makroøkonomiske tallene 
og en bedring i finansmarkedet. Utviklingen i 
European emission allowances (EUA)-prisen 
har mistet korrelasjonen til flesteparten av de 
andre energirelaterte handelsvarene, særlig til 
den fallende gassprisen. CO2-markedet viste 
en nedadgående trend i september, og de to 
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første ukene i september ble EUA handlet så 
lavt som 12,8 EUR/t. De to siste ukene i 

september steg prisene med 1 EUR/t, og 
prisen for Dec-09 EUA endte på 13,7 EUR/t. 
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HMS og bemanning
Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal 
en bemanning på 3322 årsverk, 689 flere enn 
ved utgangen av 2008. Av økningen er 468 
årsverk en følge av konsolideringen av SN 
Power. Resterende økning er knyttet til 
bemanningsøkning i øvrig virksomhet. 
 

   
Konsernet hadde fem fatale hendelser i SN 
Power i årets tre første kvartaler, alle i 
1. kvartal. Fire av dødsfallene skjedde ved 
utbyggingsprosjektet Allain Duhangan i India 
hvor SN Power har en eierandel på 43 %, og 
ett ved et kraftverk i Peru. Som en konsekvens 
av disse, og tidligere dødsfall ved Allain 
Duhanganutbyggingen, ble det satt inn en ny 
prosjektleder i april. Sammen med økt tilstede-
værelse av internasjonale eksperter innen 
tunnelarbeid og HMS har dette bidratt til en 
markert forbedring av HMS-situasjonen. 
 
7. august omkom en lastebilsjåfør fra en 
underleverandør under arbeid ved Cakit-
anlegget i Tyrkia. I en foreløpig rapport fra 
myndighetene konkluderes det med at ulykken 
var forårsaket av at sjåføren enten sovnet eller 
fikk et illebefinnende. En intern granskning av 
HMS i Statkraft har ikke avdekket feil eller 
mangler ved sikring, kjøretøy eller veistandard 
ved anlegget. Det iverksettes derfor ingen 
øyeblikkelige tiltak ved anlegget som følge av 
ulykken. Statkraft gjennomførte, i samarbeid 
med underleverandøren, et HMS-seminar i 
september med fokus på høyrisikooperasjoner 
i byggefasen, gjennomgang av HMS regelverk, 
etablering av nye kontrakter med fokus på 
HMS, kontinuerlig dialog med leverandører, 

økt tilstedeværelse og implementering av 
ukentlig HMS-rapportering. 
 
I årets tre første kvartaler var det 19 fraværs-
skader i konsernet, hvilket tilsvarer en H1-verdi 
på 5,0 (3,1). Ni av fraværsskadene skjedde 
innenfor segmentet Produksjon og marked, syv 
innenfor segmentet Skagerak Energi og tre 
innenfor segmentet Kunder. Totalt ble det 
registrert 38 skader i konsernet mot 39 i årets 
ni første måneder i 2008. I tillegg ble det 
rapportert 17 fraværsskader blant konsernets 
leverandører. Alle hendelsene er gjennomgått 
for å klargjøre årsaksforhold, og korrigerende 
tiltak er iverksatt der dette er relevant. Opp-
følging av leverandører er intensivert i 
konsernet. Målet er å ha fullstendig 
rapportering fra leverandører og skadetall fra 
tilknyttede selskaper i løpet av 2009. 
 
Sykefraværet var 3,3 % i årets tre første 
kvartaler (3,9 %). Målet for Statkraft er å ha et 
sykefravær under 4 %.  
 

 
 
Det var ingen alvorlige miljøhendelser i årets ni 
første måneder. Det er totalt rapportert 86 
mindre alvorlige miljøhendelser og 16 
uønskede miljøforhold hittil i år. Av disse 
hendelsene er fem vurdert i forhold til 
potensiell høy miljørisiko. For disse 
hendelsene er det iverksatt risikoreduserende 
tiltak. 
 
Det ble totalt funnet fem døde havørner i årets 
tre første kvartaler. Tre ble funnet på Smøla og 
to på Hitra. 
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Segmenter  
Statkraft har en segmentstruktur i konsernet som er implementert i samsvar med IFRS 8. Segmentene 
er gruppert i tråd med hvordan virksomheten er organisert for interne styringsformål, og den 
informasjonen som ledelsen benytter til å ta beslutninger internt reflekteres i segmentrapporteringen. 
 
Statkrafts virksomhet er organisert i seks segmenter – Produksjon og marked, Vindkraft, Nye vekst-
markeder, Skagerak Energi, Kunder og Industrielt eierskap. I tillegg kommer Annet, som inkluderer 
Sørøst-Europa vannkraft, Solkraft, Småskala vannkraft, Innovasjon og vekst samt aksjeposten på 
4,17 % i E.ON AG. 
 
 
  

  
 
 

 
 
 

  
* Segmentet Nye vekstmarkeder består i dag av Statkrafts eierandeler i SN Power. Fra og med 13. januar 2009 inngår SN 
Power som et datterselskap, mens det ble rapportert som et tilknyttet selskap i 2008. 
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Produksjon og marked

Segmentet Produksjon og marked er ansvarlig 
for drift og vedlikehold av vannkraftanlegg og 
gasskraftverk i Europa, samt fysisk og 
finansiell handel med energi og energirelaterte 
produkter i Europa. Produksjonsaktivaene er i 
hovedsak regulerbare og omfatter 182 hel- og 
deleide vannkraftverk, fem gasskraftverk samt 
to biomasseanlegg. Total installert effekt er 
12 726 MW. Utover egen kraftproduksjon 
drives utstrakt handel med standardiserte og 
strukturerte kraftkontrakter, gass, kull, olje og 
CO2. Gjennom selskapet Baltic Cable AB eies 
2/3 av en undersjøisk kabel på 600 MW 
mellom Sverige og Tyskland. 

Hovedpunkter i kvartalet 
I august inngikk Statkraft og det svenske 
skogindustriselskapet Södra en intensjons-
avtale om fornybar energi. For segmentet 
Produksjon og marked innebærer dette alle el-
leveranser til Södra-konsernet i Norge, som 
blant annet omfatter anleggene på Tofte på 
Hurum og Follafoss i Nord-Trøndelag. Samlet 
utgjør dette et årlig forbruk på over 400 GWh. 
 
I april ble gasskraftverket Emden 4 i Tyskland 
tatt ut av drift på grunn av sikkerhetsmessige 
forhold. Det ble satt i gang en grundig kontroll 
av turbinen, og problemer knyttet til generator-
lageret ble løst. Kontrollen ble avsluttet i 
august, og kraftverket var tilbake i drift 
9. september. 
 
Industrikraftavtalen mellom Statkraft og 
Boliden Odda trådte i kraft 1. juli. Som et ledd i 
avtalen inngikk Statkraft og Boliden Odda to 
langsiktige industrikraftavtaler for perioden 
2009-2030. Leveransen på om lag 20 TWh er 
den største industrikraftavtalen Statkraft har 
inngått siden 1998. Statkraft SF eier kraft-
anleggene i Tyssedal, men fallrettigheter og 

kraftverk er leid ut på myndighetsbestemte 
vilkår til AS Tyssefaldene. I tråd med avtalen 
har Statkraft overtatt Bolidens 39,88 % av 
aksjene i Tyssefaldene, og har nå en eierandel 
på 60,17 %. De resterende aksjene eies av 
Eramet gjennom selskapet DNN Industrier AS. 
Nytt styre er valgt i AS Tyssefaldene. 
 
Statnett har vedtatt nye tariffer for sentralnettet 
for 2010. De nye tariffene innebærer at fast-
leddet i tariffen for produksjon øker fra 
5,6 NOK/MWh i 2009 til 8,0 NOK/MWh, og at 
maksimal tapssats i energileddet øker fra 
dagens +/- 10 % til +/- 15 %. De nye tariffene 
for 2010 er estimert til å ha en årlig negativ 
effekt på mer enn 100 millioner kroner for 
segmentet. 
 
Gasskraftverket på Kårstø har vært i drift siden 
slutten av februar med unntak av en to ukers 
sammenhengende stopp i 3. kvartal, hvorav en 
uke var planlagt vedlikeholdsstans. Det blir 
kvartalsvis foretatt en verdivurdering av tolling-
avtalen i tilknytning til gasskraftverket. Totalt er 
tollingavtalen nedskrevet med 430 millioner 
kroner, hvorav 397 millioner kroner ble 
gjennomført i 2008. Den viktigste grunnen til 
nedskrivningen er endring i margin mellom 
gass- og kraftpris, samt valutakurser. 
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Økonomiske resultater 
Segmentets underliggende resultat før finans 
og skatt var 5915 millioner kroner i årets tre 
første kvartaler (7377 millioner kroner). Den 
gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 
8,2 EUR/MWh lavere enn i samme periode i 
2008, mens vannkraftproduksjonen var 
0,8 TWh høyere. Total vannkraftproduksjon for 
Nordisk vannkraft var 98 % av normal 
produksjon mot 107 % i samme periode i fjor. 
 
Produksjonskapasiteten for gasskraft har økt 
som følge av byttehandelen med E.ON AG, og 
produksjonen var 4,2 TWh i årets ni første 
måneder (4,1 TWh). Produksjonen økte 
betydelig i 3. kvartal i forhold til i 1. halvår. 
Realiserte netto salgsinntekter fra gasskraft var 
538 millioner kroner, og resultat før skatt og 
finans var -161 millioner kroner, hvilket skyldes 
betraktelig lavere margin mellom gass- og 
kraftpris enn i 2008. 
 
Brutto driftsinntekter gikk ned med 
120 millioner kroner til 12 399 millioner kroner. 
Salgsinntektene gikk ned med 37 millioner 
kroner. Totalt netto fysisk spotsalg var 
7183 millioner kroner, som var 756 millioner 
kroner lavere enn i årets ni første måneder i 
fjor. Dynamisk sikring oppnådde gode 
resultater, og realiserte inntekter utgjorde 
1379 millioner kroner. Energidisponeringen var 
også god, og oppnådd pris er høyere enn både 
relevant områdepris og prisen konkurrenter har 
oppnådd. Trading og originationporteføljene 
viste gode resultater, og realiserte inntekter 
utgjorde 423 millioner kroner. 
 
Driftskostnadene økte med 1102 millioner 
kroner til 2616 millioner kroner. Økningen er i 
hovedsak relatert til nye eiendeler som er 
overtatt gjennom avtalen med E.ON AG. 
 
Driftsresultatet for segmentet var 
5867 millioner kroner (7320 millioner kroner). 
 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper var 
48 millioner kroner, 8 millioner lavere enn 
samme periode i 2008. 

Driften 
Det var stabil drift og produksjon i årets tre 
første kvartaler. Den salgbare vannkraft-
produksjonen utgjorde 29,5 TWh, hvilket er 
0,8 TWh høyere enn i samme periode i fjor. 
Den økte produksjonen skyldes i hovedsak 
betydelig høyere produksjon i Sverige som 
følge av økt produksjonskapasitet gjennom 
byttehandelen med E.ON AG. Produksjonen i 
Norge var lavere enn i samme periode i fjor. 
Salgbar gasskraftproduksjon utgjorde 4,2 TWh 
(Statkrafts andel), hvilket er 0,1 TWh høyere 
enn i samme periode i fjor. 
 
Nyttejustert utilgjengelighet, produksjonsstans 
som forventes å gi inntektstap, var 2,27 %, noe 
høyere enn målet på 2,20 %.  
 
Det er innrapportert ni skader med fravær og 
åtte skader uten fravær for egne ansatte hittil i 
år. I tillegg er det rapportert seks skader med 
fravær for underleverandører. 
 
Sykefraværet i segmentet var 2,9 % hittil i år. 
 
Ingen alvorlige miljøhendelser er påvist hittil i 
år. 
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Vindkraft

   
Segmentet Vindkraft er ansvarlig for utvikling, 
bygging, drift og eieroppfølging av land- og 
havbaserte vindparker i Norge og i Europa for 
øvrig. Utvikling og kommersialisering av off-
shore vindkraftteknologi er også segmentets 
ansvar. Vindkraft har i dag utviklings- og 
utbyggingsprosjekter i Norge, Sverige og 
Storbritannia. Segmentet har tre vindparker i 
drift i Norge - Smøla, Hitra og Kjøllefjord. Totalt 
installert effekt for disse er 245 MW. 

Hovedpunkter i kvartalet 
Statkraft og det svenske skogindustriselskapet 
Södra inngikk 1. oktober en avtale om sam-
arbeid som innebærer at Statkraft kjøper 
90,1 % av Södras selskap for utvikling av vind-
kraft på Södramedlemmenes grunn i Sør-
Sverige. Virksomheten drives videre i to 
selskaper, ett for investering, eierskap og drift, 
hvor Statkraft vil eie 90,1 % av aksjene, og ett 
for tidligfase prosjektutvikling hvor Statkraft vil 
eie 40 % av aksjene. Porteføljen inneholder 
prosjekter i ulike stadier under utvikling med et 
totalt potensial på om lag 608 MW installert 
kapasitet og 1,6 TWh årlig produksjon. 
 
Blaengwenprosjektet i Wales har skiftet navn til 
Alltwalis. Byggingen av vindparken, med en 
total installert kapasitet på 23 MW, er i hoved-
sak gjennomført og ferdigstilling og testing 
pågår. Overlevering fra leverandøren Siemens 
til Statkraft er planlagt 4. desember. 
 
I 3. kvartal fikk Statkraft og det skotske 
selskapet Duke Energy konsesjon for bygging 
av vindparken Berry Burn (Statkrafts eierandel 
50 %) i Skottland. Parken vil bestå av 
29 turbiner med en total installert effekt på 
inntil 78,3 MW. 

Økonomiske resultater 
Segmentets underliggende resultat før finans 
og skatt var -88 millioner kroner (-45 millioner 
kroner) i årets tre første kvartaler. Vindparkene 
som er i drift hadde høyere produksjon enn i 
samme periode i fjor, men lavere priser med-
førte at inntektene var på nivå med årets ni 
første måneder i 2008. Resultatet for vind-
parkene var lavere enn i fjor som følge av 
vesentlig høyere avskrivninger på grunn av økt 
avskrivningsgrunnlag. Avskrivningsgrunnlaget 
ble økt i 4. kvartal i fjor da tidligere års ned-
skrivninger ble reversert. Resultatet for 
segmentet reflekterer økt prosjektaktivitet samt 
kostnadsføring av 12 millioner kroner relatert til 
vindkraftprosjekter som ikke vil bli realisert, 
hvorav WindSea-investeringen utgjør 
7 millioner kroner. 
 
Brutto driftsinntekter var 146 millioner kroner 
(145 millioner kroner). Overføringskostnadene 
knyttet til transport av kraft var 14 millioner 
kroner både i år og i fjor. 
 
Netto driftsinntekter ble dermed 133 millioner 
kroner (131 millioner kroner). 
 
Driftskostnadene utgjorde 227 millioner kroner 
(176 millioner kroner). Økningen skyldes 
primært økt aktivitet knyttet til nye vindkraft-
prosjekter. 
 
Driftsresultatet for segmentet var -95 millioner 
kroner (-45 millioner kroner).  

Driften 
Total produksjon for vindparkene var 448 GWh 
i årets tre første kvartaler (373 GWh). 
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Statkraft Agder Energi Vind har i dag en porte-
følje på 16 meldte og fire konsesjonssøkte 
prosjekter med en samlet mulig installert effekt 
på om lag 3000 MW. Det jobbes målrettet i 
prosjektutviklingsmiljøet med å gjennomføre 
konsekvensutredninger og utarbeide 
konsesjonssøknader for en rekke prosjekter i 
Midt-Norge. 
 
Det ble funnet fem døde havørner etter 
kollisjon med møller i årets tre første kvartaler. 
Statkraft satser betydelige ressurser på 

forskning som kan forhindre kollisjoner mellom 
havørn og vindturbiner.  
 
Det er ikke rapportert skader for egne ansatte 
hittil i år. Det er heller ikke rapportert skader 
med fravær for underleverandører. 
 
Sykefraværet i segmentet var 3,4 % hittil i år. 
 
Ingen alvorlige miljøhendelser er påvist i 
segmentet hittil i år. 
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Nye vekstmarkeder 

  
Segmentet Nye vekstmarkeder er ansvarlig for 
forvaltning og videreutvikling av eierposisjoner 
utenfor Europa, og består i dag av eierandelen 
på 60 % i SN Power. Norfund eier de 
resterende 40 %. I tillegg forvalter segmentet 
Theun Hinboun Power Company (THPC) 
(20 % eierandel) på vegne av Statkraft SF. 
THPC inngår ikke i de finansielle tallene for 
segmentet. SN Power hadde ved årsskiftet 
eierandeler i 17 vannkraftanlegg og ett gass-
kraftverk i Latin-Amerika og Asia. Kraftverkene 
har en total installert effekt på 966 MW. I tillegg 
har SN Power sammen med partnere 656 MW 
under bygging og rehabilitering. THPC eier ett 
vannkraftverk på 210 MW og har to vannkraft-
verk på til sammen 280 MW under bygging i 
Laos. 

Hovedpunkter i kvartalet 
I 3. kvartal var det forbedringer innen HMS-
området hos hoved- og underleverandørene til 
SN Powers delvis eide utbyggingsprosjekter i 
India og Chile. 
 
I september ble det inngått et forlik med 
Queiroz Galväo som er hovedentreprenør for 
La Higuerautbyggingen i Chile. Forliket knyttet 
til tilleggsregninger medførte at SN Powers 
eierandel i prosjektet er redusert fra 50 % til 
42,5 %. Kraftverket er planlagt ferdigstilt i løpet 
av 1. halvår 2010. SN Power har en opsjon på 
å kjøpe seg opp igjen til 50 % innen utgangen 
av 2015. 
 
Kraftbalansen i Peru har vært anstrengt i 
lengre tid, og myndighetene gjennomførte 
derfor en anbudskonkurranse i midten av 
oktober med sikte på å få bygget ut nye vann-
kraftverk. SN Power Peru har lagt inn bud og 
fått tilslaget på realiseringen av Cheves-
prosjektet som ligger nord for Lima. Endelig 

avtaleinngåelse med myndighetene, om en 15 
års kraftsalgsavtale på 600 GWh, vil bli 
gjennomført i løpet av 4. kvartal. 

Økonomiske resultater 
SN Power ble konsolidert som datterselskap 
fra 13. januar 2009. Tidligere ble selskapet 
rapportert som tilknyttet selskap. 
 
Segmentets underliggende resultat før finans 
og skatt var 261 millioner kroner i årets tre 
første kvartaler (25 millioner kroner). Brutto 
driftsinntekter var 569 millioner kroner, og 
driftsresultatet 137 millioner kroner. Oppnådde 
kraftpriser var lavere enn forventet på 
Filippinene og i Peru, men dette ble delvis 
oppveid av høyere produksjon i begge land.  

Driften 
Tilgjengeligheten til kraftverkene i Peru, Chile, 
India, Nepal og på Filippinene og Sri Lanka har 
vært gjennomgående god og uten større av-
brudd i årets ni første måneder. SN Powers 
pro rata andel av produksjonen i alle hel- og 
deleide kraftverk var 2,0 TWh. 
 
Som tidligere rapportert er det vesentlige for-
sinkelser og kostnadsoverskridelser på SN 
Powers utbyggingsprosjekter Allain Duhangan 
i India (43 % eierandel) og La Higuera i Chile 
(42,5 % eierandel). Begge anleggene er over 
ett og ett halvt år forsinket og har blitt vesentlig 
dyrere enn opprinnelig antatt. Deler av La 
Confluenciautbyggingen i Chile (50 % eier-
andel) blir forsinket som følge av krevende 
geologiske forhold i en av to tunneler. 
 
Vindparken Totoral i Chile (80 % eierandel) ble 
ferdigstilt i slutten av oktober. 
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Rehabiliteringen og utvidelsen av vannkraft-
verket Ambuklao på Filippinene (50 % eier-
andel) startet opp høsten 2008 og gikk i hen-
hold til plan, frem til regionen ble truffet av den 
tropiske stormen Pepeng. Store deler av 
anlegget ble satt under vann, og veien til 
Ambuklao var stengt i flere dager i midten av 
oktober som følge av en serie jord- og steinras. 
De kostnads- og fremdriftsmessige 
konsekvensene av dette er ikke klarlagt.  
 
Fremdriften på THPC’s utbygging i Laos er i 
henhold til budsjett, men oppstart på bygging 
av Roller Compact Concrete-demningen er vel 
en og en halv måned forsinket.  
 
Det har vært fem dødsfall knyttet til SN Powers 
virksomhet hittil i år, alle i 1. kvartal. Fire av 
disse var ved utbyggingsprosjektet Allain 

Duhangan hvor SN Power har en eierandel på 
43 %, og et ved et kraftverk i Peru. Som en 
konsekvens av disse, og tidligere dødsfall ved 
Allain Duhanganutbyggingen, ble det satt inn 
en ny prosjektleder i april. Sammen med økt 
tilstedeværelse av internasjonale eksperter 
innen tunnelarbeid og HMS har dette bidratt til 
en markert forbedring av HMS-situasjonen. 
 
Det er ikke rapportert skader for egne ansatte 
hittil i år, men det er rapportert tre skader med 
fravær for underleverandører. 
 
Sykefraværet i segmentet var 1,1 % hittil i år. 
 
Ingen alvorlige miljøhendelser er påvist hittil i 
år. 
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Skagerak Energi

  
Segmentet består av selskapet Skagerak 
Energi, og virksomheten er konsentrert om 
produksjon av kraft, fjernvarmevirksomhet og 
nettvirksomhet. Annen virksomhet er fiber, 
elektroentreprenør- og avregningsvirksomhet. 
Selskapet er eid av Statkraft (66,6 %) og 
kommunene Skien (15,2 %), Porsgrunn 
(14,8 %) og Bamble (3,4 %). Produksjons-
aktivaene omfatter 45 hel- og deleide vann-
kraftverk med en total installert effekt på 1325 
MW. Selskapet har om lag 177 000 nettkunder. 

Hovedpunkter i kvartalet 
Skien Fjernvarme AS har begynt utbyggingen 
av et fjernvarmeanlegg i Skien. Anlegget for-
ventes ferdigstilt i 2011, og installert effekt vil 
bli 19 MW. Skien Fjernvarme AS er eid av 
Skagerak Varme AS (51 %), AT Skog BA 
(34 %) og Løvenskiold Fossum ANS (15 %). 
 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat ga i 
september Viking Varme konsesjon for 
utbygging av fjernvarme i Larvik. Viking Varme 
er eid av Skagerak Energi og Agder Energi 
med 50 % hver. 

Økonomiske resultater 
Segmentets underliggende resultat før finans 
og skatt var 727 millioner kroner (839 millioner 
kroner) i årets tre første kvartaler. 
 
Brutto driftsinntekter var 1868 millioner kroner 
(2060 millioner kroner). Nedgangen skyldes 
hovedsakelig lavere kraftsalgsinntekter på 
304 millioner kroner i forhold til samme periode 
i 2008. I motsatt retning trekker høyere nett-
inntekter med 123 millioner kroner. Fallet i 
kraftsalgsinntektene skyldes lavere 
produksjon, mens økningen i nettinntektene 
skyldes høyere tariffer til kunder, samt at 

lavere tariffer fra Statnett har medført lavere 
overføringskostnader for Skagerak. 
 
Driftskostnadene var 1088 millioner kroner 
(1035 millioner kroner). Driftsresultat var 
746 millioner kroner (975 millioner kroner).  
 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper var           
-20 millioner kroner (-136 millioner kroner). 
Endringen skyldes primært negativ resultat-
andel fra Telenor Cinclus i 2008. 
 
Eierandelen i og lån til Telenor Cinclus er 
tidligere nedskrevet til null. I tillegg er det stilt 
garanti overfor vesentlige kunder fra eiernes 
side. Skagerak Energis andel av garanti-
ansvaret er 248 millioner kroner. Det er ikke 
gjort avsetning for eventuelt garantiansvar i 3. 
kvartal.   

Driften 
Det var stabil drift og produksjon innen kraft-
virksomheten i årets tre første kvartaler, men 
produksjonen var betydelig lavere og utgjorde 
3,6 TWh, 1,2 TWh lavere enn i samme periode 
i fjor. Fallet i produksjonen skyldes den 
hydrologiske situasjonen. 
 
Nettvirksomheten hadde en normal drifts-
situasjon i 1. halvår, men i 3. kvartal var det en 
del uværsperioder som medførte avbrudd i 
nettet utover det normale for perioden. 
 
Fjernvarmevirksomheten er i full gang med 
utbygging i Skien gjennom Skien Fjernvarme 
AS og i Tønsberg gjennom Skagerak Varme 
AS. Det har vært to mindre driftsforstyrrelser i 
kvartalet. Totalt ble det levert 18,7 GWh fjern-
varme i årets ni første måneder. 
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Det er innrapportert fem skader med fravær og 
ni skader uten fravær for egne ansatte hittil i 
år. Det er ikke rapportert skader med fravær 
for underleverandører hittil i år. 
 

Sykefraværet i segmentet var 4,4 % hittil i år. 
 
Ingen alvorlige miljøhendelser er påvist hittil i 
år. 
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Kunder

  
Segmentet Kunder består av nett-, fjernvarme- 
og kraftsalgsvirksomhet som drives av Trond-
heim Energi. Segmentet har om lag 95 000 
nettkunder og 84 000 strømkunder. Totalt har 
fjernvarmesystemet i Trondheim og Klæbu en 
installert effekt på 297 MW og forsyner om lag 
550 næringskunder og 6000 husstander med 
fjernvarme. I Sverige har segmentet 211 MW 
fjernvarme og forsyner cirka 1400 kunder. 
Segmentet inneholder i tillegg eiendoms-
forvaltning. Sluttbrukerselskapet Fjordkraft 
inngår i segmentet Industrielt eierskap. 

Hovedpunkter i kvartalet 
I august inngikk Statkraft og det svenske 
skogindustriselskapet Södra en intensjons-
avtale om fornybar energi. For segmentet 
Kunder innebærer dette bygging av en 
fjernvarmeledning fra Väröbacka til 
Kungsbacka. Södra Cells anlegg i Värö vil 
etter planen levere energi i form av restvarme 
til Statkrafts fjernvarmenett i Kungsbacka. 
Dette vil skape gode muligheter for å videre-
utvikle Statkrafts fjernvarmevirksomhet i 
Kungsbacka. Endelig avtale skal etter planen 
fremforhandles i løpet av 2009. 
 
16. september ble Trondheim Energi og 
TrønderEnergi enige om prinsippene for en 
nettfusjon i Sør-Trøndelag. Selskapene har 
startet kommersielle forhandlinger med felles 
intensjon om å fusjonere nettselskapene 
Trondheim Energi Nett og TrønderEnergi Nett. 
Fusjonen gjennomføres ved at TrønderEnergi, 
fra det antatte fusjonstidspunktet 1. januar 
2010, kjøper seg opp til en eierandel på 51 % i 
det fusjonerte selskapet, og samtidig forplikter 
seg til å kjøpe de resterende 49 % av 
selskapet fra 1. januar 2013. 
 

Trondheim Energi Kraftsalg har det siste 
kvartalet styrket lønnsomheten gjennom 
lansering av nye produkter.  Selskapet har i 
tillegg vokst med 835 kunder hittil i år. Etter 
eiermessige avklaringer har Trondheim Energi 
Kraftsalg AS fra september 2009 arbeidet med 
å fusjonere virksomheten med Fjordkraft.  
Fusjonen ventes gjennomført med virkning fra 
1. januar 2010. 
 
Det arbeides i tillegg videre med øvrige vekst-
initiativ innenfor fjernvarmevirksomheten i 
Norge og Sverige. 

Økonomiske resultater 
Segmentets underliggende resultat før finans 
og skatt var 41 millioner kroner i årets tre 
første kvartaler (102 millioner kroner). 
 
Brutto driftsinntekter var 1206 millioner kroner 
(1165 millioner kroner). Endringen skyldes 
primært økte inntekter fra fjernvarme og kraft-
salg som følge av høyere volum og pris. 
Økningen innen fjernvarme relaterer seg til nye 
anlegg i Sverige fra byttehandelen med E.ON 
AG. Vedtatt inntektsramme for nettselskapet 
for 2009 er som følge av lavere rentenivå og 
lavere pris på elektrisk kraft cirka 46 millioner 
kroner lavere enn i 2008. 
 
Energikjøp og overføringskostnader økte med 
16 millioner kroner til 671 millioner kroner. 
Nettvirksomhetens kostnader ble redusert med 
24 millioner kroner og kraftsalgsvirksomhetens 
innkjøpskostnader gikk ned med 8 millioner 
kroner, mens fjernvarmevirksomheten hadde 
en økning på 48 millioner kroner som følge av 
nye anlegg i Sverige.  
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Driftskostnadene var 502 millioner kroner 
(420 millioner kroner). Økningen skyldes 
hovedsakelig driftskostnader for de nye 
fjernvarmeanleggene i Sverige og kostnader i 
forbindelse med overtakelsen av disse. 
 
Driftsresultatet for segmentet var 34 millioner 
kroner (90 millioner kroner). 

Driften 
Virksomhetsområdene i segmentet, inkludert 
de nye fjernvarmeanleggene i Sverige, hadde 
stort sett stabil drift og produksjon i årets tre 
første kvartaler, men det var noe lavere 
tilgjengelighet enn normalt for fjernvarme-
anleggene. Totalt ble det levert 1498 GWh 

varme til kunder i Norge og Sverige i årets ni 
første måneder.   
 
Innen salg til sluttbruker var det netto vekst i 
volumet på 146 GWh sammenlignet med de 
tre første kvartalene i fjor. Selskapet har frem-
gang både i bedriftsmarkedet og i privat-
markedet.  Samlet har selskapet en netto 
tilgang på om lag 3500 kunder. 
  
Det var tre skader med fravær og tre skader 
uten fravær for egne ansatte hittil i år, samt to 
skader med fravær for underleverandører. 
 
Sykefraværet i segmentet var 4,8 % hittil i år. 
 
Ingen alvorlige miljøhendelser er påvist hittil i 
år.
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Industrielt eierskap 

  
Segmentet Industrielt eierskap er ansvarlig for 
forvaltning og videreutvikling av norske eier-
posisjoner hvor Statkraft har en industriell 
ambisjon. Selskapene som er inkludert i 
segmentet er Fjordkraft2

 

, BKK (49,9 % eier-
andel) og Agder Energi (45,5 % eierandel). 
Førstnevnte selskap konsolideres i konsern-
regnskapet, mens de to øvrige rapporteres 
som tilknyttede selskaper. 

Statkraft skal være en god medaksjonær og 
utøve et aktivt og industrielt eierskap. Statkraft 
vil ha tydelige eierstrategier for de enkelte 
selskapene, og etterstrebe en høy grad av 
åpenhet rundt dette med sikte på å skape 
forutsigbarhet for de ansatte, selskapene og 
medaksjonærene. 

Hovedpunkter i kvartalet 
I september ga Olje- og energidepartementet 
Vestavind Offshore, hvor BKK eier 45 %, 
konsesjon til å bygge Havsul I, det første full-
skala offshore vindkraftverket i Norge. 
Konsesjonen gjelder 78 vindturbiner i sjø-
området utenfor Harøy i Sandøy kommune på 
Sunnmøre. Vindparken vil ha et areal på om 
lag 62 kvadratkilometer. Installert effekt vil bli 
350 MW med en årsproduksjon på 1 TWh. 
Prosjektet vil kreve investeringer på rundt 
7 milliarder kroner. Prosjektet kan bidra til å 
sikre kraftforsyningen i Midt-Norge, men 
rammebetingelser for lønnsom investering er 
foreløpig ikke til stede.   
 
Kraftsalgsselskapet Fjordkrafts kundesenter er 
kåret til energibransjens beste på kunde-
service. Kåringen er et resultat av en 

                                                      
2 Fjordkraft eies av Statkraft (3,15 %), Skagerak Energi 
(48,0 %) og BKK (48,85 %). 

omfattende test av kundeservicen til 
56 selskaper fra ni ulike bransjer. 

Økonomiske resultater 
Segmentets underliggende resultat før finans 
og skatt var 688 millioner kroner i årets tre 
første kvartaler (512 millioner kroner). Datter-
selskapet Fjordkraft har en resultatforbedring i 
forhold til samme periode i fjor som følge av 
høyere volum. BKK øker resultatet vesentlig, til 
tross for svake områdepriser. Økningen 
kommer i hovedsak fra prissikring av kraftsalg. 
Agder Energi har et noe lavere resultat 
sammenlignet med de ni første månedene i 
fjor. 

Driften 
Både BKK og Agder Energi har hatt stabil drift i 
årets tre første kvartaler. Kraftig tordenvær i 
begynnelsen av juli førte imidlertid til drifts-
forstyrrelser for Agder Energi Netts kunder. 
 
Fjordkraft hadde ingen skader i årets ni første 
måneder, mens de tilknyttede selskapene BKK 
og Agder Energi hadde henholdsvis tre og åtte 
skader med fravær. 
 
Sykefraværet i segmentet var 4,3 % hittil i år. 
 
Det er ikke påvist alvorlige miljøhendelser i 
datterselskapene hittil i år. 
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Annet 
Annet inkluderer forretningsenhetene Sørøst-
Europa vannkraft, Solkraft, Småskala vann-
kraft, Innovasjon og vekst, aksjeposten på 
4,17 % i E.ON AG, konsernfunksjoner og 
elimineringer. I 2008 inngikk investeringen i 
E.ON Sverige AB (44,6 % eierandel). Denne 
ble solgt til E.ON AG 31. desember 2008. 

Sørøst-Europa vannkraft 
Forretningsenheten har ansvaret for alle vann-
kraftaktiviteter i Sørøst-Europa, inkludert opp-
kjøp og rehabilitering av eksisterende aktiva, 
samt utvikling og bygging av nye vannkraft-
prosjekter. Størst fokus er rettet mot prosjekter 
i Albania og Tyrkia. 

Solkraft 
Forretningsenheten er ansvarlig for Statkrafts 
satsing på utvikling av solkraftanlegg. 
 
24. september undertegnet Statkraft og det 
italienske selskapet Solar Utility SpA en avtale 
om kjøp av åtte byggeklare solkraftprosjekter i 
Puglia-regionen i sørøst-Italia. Prosjektene har 
en samlet kapasitet på nesten 20 MW, og er et 
første steg mot en felles ambisjon om å utvikle 
et kraftsenter for fornybar energi i Italia. 
 
Utbyggingen av solparken Casale i Latina-
regionen, 60 kilometer syd for Roma, går i 
henhold til plan og vil stå ferdig i løpet av 2009. 
Installert kapasitet vil bli 3,3 MW, og 
investeringskostnaden er om lag 120 millioner 
kroner. 

Småskala vannkraft 
Forretningsenheten er ansvarlig for eiermessig 
oppfølging av eiendeler og initiativ innenfor 
området småskala vannkraft (vannkraftverk 
med en installert effekt på mellom 1 og 
10 MW). 
 
Ved utgangen av 3. kvartal hadde Småkraft 
AS3

                                                      
3 Småkraft eies med 20 % hver av Statkraft, Trondheim 
Energi, Skagerak Energi, BKK og Agder Energi. 

 16 kraftverk i drift med en samlet årlig 
produksjon på om lag 200 GWh. Selskapet 
hadde 13 kraftverk under bygging. Småkraft 
har 11 prosjekter som har fått endelig 
konsesjon. Småkrafts konsesjoner på fem 
småkraftverk i Fjærland med en samlet 
forventet produksjon på 110 GWh er klaget inn 
for Olje- og energidepartementet. Småkraft har 
ved utgangen av kvartalet 
61 konsesjonssøknader med et samlet 
potensial på cirka 700 GWh til behandling hos 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
Ytterligere 63 prosjekter på totalt cirka 
600 GWh forberedes for behandling hos NVE. 

Innovasjon og vekst 
Forretningsenheten er ansvarlig for å utvikle 
nye resultatområder, produkter og tjenester, 
samt koordinere og initiere forsknings- og 
utviklingsaktiviteter. 
 
Elkem og Statkraft er enige om rammene rundt 
et samarbeid om et energigjenvinningsprosjekt 
ved silisiumsmelteverket på Thamshavn i 
Orkanger. Etter positivt tilsagn om støtte fra 
ENOVA ble en samarbeidsavtale signert i 
september. Partene vil sammen arbeide med 
en hovedstudie som vil danne grunnlaget for 
en investeringsbeslutning i 1. halvår 2010. 
 
Alle fysiske installasjoner ved prototypen for et 
saltkraftverk på Tofte er ferdigstilt. En vellykket 
test av anlegget ble gjennomført 2. oktober, og 
offisiell åpning blir 24. november. Det pågår et 
kontinuerlig arbeid med å videreutvikle 
membraner i samarbeid med en rekke 
eksterne partnere. 
 
Statkraft har opparbeidet seg en god posisjon 
innen markedet for marin energi, et marked 
som er i ferd med å utvikle seg globalt.  
 
Aksjer i E.ON AG 
Aksjeposten i E.ON Sverige AB ble ved 
utgangen av 2008 byttet i aktiva og en aksje-
post i E.ON AG. Utbytte på 1093 millioner 
kroner fra E.ON AG ble inntektsført som 
finansinntekter på utdelingstidspunkt 
7. mai 2009. 
 
På grunn av fall i verdien på E.ON AG aksjene 
og endringer i valutakurs, ble det bokført en 
verdiendring på -2603 millioner kroner hittil i år. 
Verdiendringen på 452 millioner kroner knyttet 
til endret aksjekurs ble ført direkte mot egen-
kapitalen, mens valutaeffekten på                     
-3055 millioner kroner ble resultatført under 
finanskostnader. 

Økonomiske resultater 
Underliggende resultat før finans og skatt for 
segmentet Annet, inkludert konsernfunksjoner 
og elimineringer, var -543 millioner kroner i 
årets tre første kvartaler (962 millioner kroner). 
Nedgangen i resultatet forklares i hovedsak av 
at resultatandeler fra tilknyttede selskaper 
bidro med 895 millioner kroner i 2008, mot       
-10 millioner kroner i samme periode i år. 
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Resultatandelene i 2008 knyttet seg primært til 
investeringen i E.ON Sverige AB, en aksjepost 

som ble solgt ved utgangen av 2008.
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Fremtidsutsikter 
Mye nedbør i 3. kvartal medførte at ressurs-
situasjonen i Norden ved utgangen av kvartalet 
var på nivå med samme tidspunkt i fjor, til tross 
for lavere magasinbeholdning ved inngangen 
til 2009. Kraftprisene i Norden og Tyskland var 
betydelig lavere enn i fjorårets tre første 
kvartaler. Terminprisene indikerer også et 
lavere prisnivå fremover sammenlignet med 
fjoråret. Det hefter imidlertid stor usikkerhet 
ved den videre utviklingen i kraftprisene og den 
hydrologiske ressurssituasjonen. Det er også 
betydelig usikkerhet knyttet til pris og etter-
spørselsutviklingen som følge av den 
finansielle krisen. Statkraft håndterer denne 
type markedsrisiko ved å handle fysiske og 
finansielle instrumenter i ulike markeder, og 
justerer porteføljen kontinuerlig i forhold til 
konsernets oppfatning av fremtidige priser og 
egen produksjon.  
 
Konsernet la ved slutten av fjoråret frem en 
strategi for perioden frem til 2015. Denne 
strategien beskriver tre hovedområder for 
videre utvikling - Industriell utvikler i Norge, 
europeisk svingprodusent og grønn global 
utvikler. Førstnevnte innebærer at Statkraft 
skal være en aktiv pådriver i utviklingen av 
bransjen i Norge, og gjennom det skape 
lønnsomme arbeidsplasser og bidra til å møte 
behovet for mer ren energi. Som europeisk 
svingprodusent skal Statkraft vokse innen 
regulerbar kraftproduksjon i Vest-Europa og 
ytterligere utvide markedsposisjonene. Innen-
for rollen som grønn global utvikler ønsker 
Statkraft å etablere en sterk nisjeposisjon 
innen internasjonal vannkraft og fornybare 
energikilder i Europa. 

I den politiske plattformen for flertalls-
regjeringen, som ble lagt frem i oktober 2009, 
uttaler regjeringen at ”regjeringen vil legge til 
rette for at Statkraft videreutvikles som en 
motor innenfor fornybar energi”. 
 
Samlet forutsetter Statkrafts strategi en vekst-
takt frem til 2015 på nivå med konsernets 
gjennomsnittlige vekst de siste fem årene. For 
å kunne gjennomføre en strategi om fortsatt 
lønnsom vekst innen miljøvennlig og fleksibel 
kraftproduksjon, fremmet Statkrafts styre i 
februar et forslag overfor staten som eier om å 
styrke egenkapitalen med 8 milliarder kroner, 
samt at selskapet får beholde en større andel 
av verdiskapingen gjennom å justere utbytte-
politikken. Styret er i dialog med Nærings- og 
handelsdepartementet med sikte på å få en 
avklaring på søknaden. En uavklart kapital-
situasjon kombinert med svakere markeds-
utsikter medfører at konsernet kommer til å 
gjennomføre tiltak for å sikre konsernets 
finansielle styrke. Det vurderes for øyeblikket 
særskilte effektiviseringstiltak for økt 
lønnsomhet på kort sikt. Samtidig vil 
investeringsplanene bli revidert avhengig av 
utfallet av kapitalsituasjonen. I tillegg vurderes 
en restrukturering av balansen på mellomlang 
sikt. 
 
Regjeringen har i statsbudsjett for 2010 
foreslått et utbytte fra Statkraft for 2009 på 
85 % av konsernresultatet etter skatt og 
minoritetsinteresser. 
 
 

 
 

 

 
 

Oslo, 11. november 2009 
Styret i Statkraft AS 
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Kommentarer til regnskapet 
1. Rammeverk og vesentlige 
regnskapsprinsipper 
Konsernregnskapet for 3. kvartal 2009, av-
sluttet 30. september 2009, er utarbeidet etter 
regnskapsprinsippene i International Financial 
Reporting Standards (IFRS) og består av 
Statkraft AS og dets datterselskaper og til-
knyttede selskaper. Delårsregnskapet av-
legges i henhold til IAS 34 Interim Financial 
Reporting. Delårsregnskapene gir ikke 
informasjon i samme omfang som et årsregn-
skap og må derfor ses i sammenheng med 
konsernets årsregnskap for 2008. Anvendte 
regnskapsprinsipper i kvartalsrapporten er de 
samme som ble lagt til grunn ved års-
regnskapet.  
 
2. Presentasjon av finansregnskap  
IAS 34 er endret i tråd med den reviderte 
standarden for presentasjon av finans-
regnskapet IAS 1. 
 
Den reviderte standarden medfører noen 
endringer i oppstillingsplanen. Statkraft har 
endret oppstillingene for egenkapital og ikke-
eier transaksjoner. Videre er oppstillingsplanen 
endret slik at derivater klassifiseres som kort-
siktige eller langsiktige basert på de samme 
vurderinger som øvrige balanseposter. 
 
Sammenligningstall er endret tilsvarende. 
 
Endringene i IAS 1 har ingen innvirkning på 
rapporteringen av konsernets resultat.  
 
3. Skjønnsmessige vurderinger, 
estimater og forutsetninger 
I forbindelse med utarbeidelsen av delårs-
regnskapet og anvendelsen av konsernets 
regnskapsprinsipper har ledelsen utøvd skjønn 
og benyttet estimater og forutsetninger som 
påvirker beløp innregnet i resultat og balanse.  
 
De viktigste antagelser vedrørende fremtidige 
hendelser og andre viktige kilder til usikkerhet i 
estimater, og som kan ha betydelig risiko for 
vesentlige endringer i regnskapsførte beløp i 
fremtidige regnskapsperioder, er omtalt i års-
regnskapet for 2008.  
 
Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for 
3. kvartal er det benyttet skjønn på de samme 
områder, der dette har hatt vesentlig betydning 
for hvilke beløp som er innregnet i konsernets 
resultat og balanse, som omtalt i års-
regnskapet for 2008. 

 
4. Segmentrapportering  
Statkraft avlegger segmentrapportering etter 
IFRS 8. Tidligere har segmentene vært 
rapportert etter IAS 14. Statkraft gjennomgikk 
en intern reorganisering sommeren 2008, og 
valgte i den sammenheng å tidlig-
implementere IFRS 8 fra og med 3. kvartal 
2008. Standarden var pliktig fra og med 
1. januar 2009. 
 
Endringen innebærer at konsernet nå 
rapporterer i tråd med hvordan konsern-
ledelsen fatter, følger opp og evaluerer sine 
beslutninger, og medfører dermed en ny inn-
deling i forhold til tidligere rapporterte 
segmenter. De operative segmentene 
identifiseres på bakgrunn av den interne 
styringsinformasjonen som periodisk 
gjennomgås av ledelsen og benyttes til 
ressursallokering og måloppnåelse. De nye 
segmentene er nærmere beskrevet under de 
respektive delene av kvartalsapporten. 
 
Den nye organisasjonsformen ble valgt for å 
møte de store endringene som følger av økt 
vekst og internasjonalisering. Hensikten er å få 
en mer fleksibel og dynamisk organisasjon der 
nye prioriteringer og vekstområder kan løftes 
opp og bli synliggjort som egne forretnings-
enheter med tydelige resultatansvar. Samtidig 
legges grunnlaget for en god ledelses- og 
styringsstruktur. 
 
Produksjon og marked er det største 
segmentet og består av drift og vedlikehold av 
vannkraftanlegg i Norden, gasskraftverk i 
Europa og fysisk og finansiell handel i Europa. 
Disse forretningsenhetene er organisert i ett 
segment på grunn av den tette integrasjonen 
mellom drift, vedlikehold og energidisponering.  
 
Satsningen innenfor utvikling, bygging og eier-
oppfølging av vindkraft, samt utvikling av nye 
vekstmarkeder i områder utenfor Europa, vil 
følges opp særskilt av ledelsen og rapporteres 
og vises som egne segmenter i henholdsvis 
Vind og Nye vekstområder. 
 
Virksomheten i Skagerak Energi følges opp 
som en samlet aktivitet av ledelsen og 
rapporteres som et eget segment. 
 
I segmentet Kunder inngår nettvirksomhet, 
kraftsalg og fjernvarme. 
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Industrielt Eierskap omfatter eierandelene i 
BKK, Agder Energi og Fjordkraft. 
 
5. Øvrige finansielle eiendeler 
I øvrige finansielle eiendeler i balansen inngår 
aksjeposten i E.ON AG med 23 125 millioner 
kroner. Aksjene er klassifisert som tilgjengelig 
for salg eiendeler og regnskapsføres til virkelig 
verdi med verdiendring ført mot egenkapital. 
Den del av verdiendringen som kan tilskrives 
endringer i valuta presenteres i resultat-
regnskapet som agio/disagio som inngår i 
henholdsvis finansinntekter og finans-
kostnader. Verdiendringen ved utgangen av 
3. kvartal var 2603 millioner kroner, hvorav 
3055 millioner kroner forklares ved redusert 
eurokurs.   
 
6. Virksomhetssammenslutninger 
Den 13. januar 2009 gjennomførte Statkraft 
kjøpet av 10 % av aksjene i SN Power og økte 
dermed eierandelen i selskapet fra 50 til 60 %. 
Kjøpesummen for aksjene er 1100 millioner 

kroner. Statkraft får også en kjøpsopsjon på 
ytterligere 7 % av aksjene i 2015, eller når 
investeringsporteføljen i Afrika når 500 MW. 
 
Norfund garanteres samtidig mulighet til å 
selge seg ut av SN Power gjennom salgs-
opsjoner på sine resterende aksjer i 2010, 
2013, 2014 og 2015. Prisingen av aksjene, og 
dermed Statkrafts finansielle forpliktelse over-
for Norfund, vil på det aktuelle tidspunktet bli 
basert på retningslinjer i avtalen beregnet i 
henhold til anerkjente verdsettelsesmodeller. 
Opsjonene vil løpende bli balanseført til virkelig 
verdi.  Estimert verdiendringer føres over 
resultatregnskapet. 
 
SN Power har før transaksjonen blitt 
regnskapsført etter egenkapitalmetoden som 
en felleskontrollert virksomhet. Allokering av 
kjøpesummen er ikke avsluttet. Kostnader 
knyttet til transaksjonen utgjør i størrelses-
orden 23,5 millioner kroner som i sin helhet er 
ført som en del av kostprisen for aksjene. 

 
 

 
 

Balanseført
verdi på opp-

kjøpstidspunket
Immaterielle eiendeler 217 256 473
Varige driftsmidler 4 103 3 263 7 366
Investering i tilknyttede selskaper 2 472 2 472
Sum anleggsmidler 6 792 3 519 10 311
Fordringer 651 651
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 371 1 371
Sum omløpsmidler 2 022 0 2 022
Oppkjøpte eiendeler 8 814 3 519 12 333
Avsetning for forpliktelser 0 979 979
Rentebærende langsiktig gjeld 2 122 0 2 122
Annen rentefri gjeld 538 0 538
Sum gjeld 2 660 979 3 639
Nettoverdi oppkjøpte eiendeler 6 154 2 540 8 694

Eiendeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Beløp i mill. kroner

Merverdier
Innregnet virkelig 

verdi
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Statkraft AS gjennomførte 23. juni 2009 kjøpet 
av 95 % av aksjene i Yesil Enerji i Tyrkia. 
Investeringen er på 78 millioner euro, hvorav 
kostpris for aksjene utgjør 56 millioner euro og 

overtakelse av fordringer utgjør 22 millioner 
euro. I og med at oppkjøpet skjedde i slutten 
av juni er ikke arbeidet med allokering av kost-
pris ferdigstilt. 

 

 
 

Balanseført
verdi på opp-

kjøpstidspunket
Immaterielle eiendeler                        100                        440                        540 
Varige driftsmidler                        142                        142 
Investering i tilknyttede selskaper                            1                          -                              1 
Sum anleggsmidler                        243                        440                        683 
Fordringer                          17                          -                            17 
Sum omløpsmidler                          17                          -                            17 
Oppkjøpte eiendeler                        260                        440                        700 
Rentebærende langsiktig gjeld                          67                          -                            67 
Annen rentefri gjeld                        108                          -                          108 
Sum gjeld                        175                          -                          175 
Nettoverdi oppkjøpte eiendeler                          85                        440                        525 

Eiendeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Beløp i mill. kroner

Merverdier
Innregnet virkelig 

verdi
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