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leDenDe
i europa
innen
miljøvennlig
energi

vÅr 
viSjon:

I en verden med store klimautfordrin-
ger er Statkrafts kjerneprodukt mer 
etterspurt og verdifullt enn noen gang. 
Det enorme behovet for ren energi 
representerer eventyrlige vekstmulig-
heter for Statkraft. Disse mulighetene 
ønsker vi å realisere på vegne av vår 
eier, våre kunder og interessenter, 
innenfor rammen av et klart miljø-  
og samfunnsansvar. 

Vi satser i Norge: Vi utvikler våre 
 aktiviteter og posisjon i hele verdi-
kjeden, fra utvikling av kraft- og varme-
produksjon til salg og distribusjon av 
kraft og varme.

Vi satser i europa: Vi øker vår kraft-
produksjon og handel med kraft og 
relaterte produkter.

Vi satser uteNfor europa: Vi utvikler 
ny produksjonskapasitet innen vann-
kraft i utvalgte vekstmarkeder gjennom 
joint venture-selskapet SN Power.

vÅre 
verDier:

kompetanse π 
Bruke kunnskap  
og  erfaring til å nå  
ambisiøse mål og bli 
anerkjent som ledende. 

ansvarlighet π
skape verdier, med 
respekt for med
arbeidere, kunder,  
miljø og samfunn.

nyskaping π 
tenke nytt, utvikle 
 muligheter og skape 
 løsninger.
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STATKRAFT

π Produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft 
og fjernvarme.

π Satser på innovasjon med klar ambisjon  
om å levere fremtidens energiløsninger.

π Er en betydelig aktør på de europeiske 
energibørsene med spisskompetanse innen  
fysisk og finansiell krafthandel.

π Leverer strøm og varme til om lag 600 000  
kunder i  Norge.

π Har ca 2300 medarbeidere i 10 land.
π Omsatte i 2007 for over 17 milliarder kroner  

og hadde en balanse på 110 milliarder kroner.
π Er eid av den norske stat.

HISTORIE

π Statkrafts historie kan føres tilbake til 1895, da den 
 norske stat gjorde sitt første erverv av fosse fall for 
elektrisitetsproduksjon – Paulenfossen i Vennesla.

π Den store utbyggingsperioden for vannkraft i Norge 
var mellom 1945 til 1980.

π Med energiloven i 1991 ble konkurranse på 
produksjon og omsetning av salg av kraft innført, 
Statskraftverkene ble delt og Statkraft etablert.

π De siste 15 årene har Statkraft foretatt store 
oppkjøp av regionale kraftverk i Norge og 
ekspandert i Norden med handelsvirksomhet 
og produksjon. 

Hvem vi er  
og hva vi gjør

UTVIKLING:
π Vannkraft i Norden og Sørøst-Europa
π Fjernvarme i Norden
π Vindkraft i Norden og Storbritannia
π Offshore vindkraft, havenergi og  

saltkraft i Norge

PRODUKSJON:
π Vannkraft (Norge, Sverige, Finland)
π Vindkraft (Norge)
π Gasskraft (Norge, Tyskland)
π Fjernvarme (Norge)

HANDEL:
π Direkte storkundesalg  

i Norden og Europa
π Handel via krafbørser  

i Norden og resten av  Europa

DISTRIBUSJON OG  SALG:
π Nettvirksomhet, fjernvarme og 

 kraftsalg til  privatkunder og bedrifter 
i Norge gjennom  konsernselskapene 
Trondheim Energi, Skagerak Energi 
og Fjordkraft.

Nøkkeltall 2007

Brutto driftsinntekter 17 619 Mill. kr
Resultat etter skatt 7 031 Mill. kr
Eiendeler 110 112 Mill. kr
Kraftproduksjon, årsmiddel 49,4 TWh
– herav vannkraft 41,7 TWh
– herav vindkraft 0,7 TWh
– herav gasskraft 7,0 TWh
Årsverk pr. 31.12 2 287
Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer 5,9
Alvorlige miljøbrudd 1

VI HAR AKTIVITETER I ALLE LEDD AV VERDIKJEDEN

Statkraft har virksomhet også 
 utenfor Europa, gjennom SN Power.
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Norge:
hovedkontor i oslo
141 vannkraftverk
3 vindparker
1 gasskraftverk
467 gWh fjernvarme
271 000 nettkunder 
401 000 kraftkunder

Nederland:
handelskontor

Storbritannia:
prosjektutvikling 
vindkraft

Sverige:
19 vannkraftverk 
handelskontor

Tyskland:
handelskontor 
2 gasskraftverk

Østersjøen: 
overførings kabel

Finland:
4 vannkraftverk

Serbia:
prosjektutvikling 
vannkraft

Albania:
prosjektutvikling 
vannkraft

Bulgaria:
handelskontor

Romania:
handelskontor 
prosjektut vik ling 
vann kraft



 klar
For
 en
 ny
 epoke

Med egen produksjon av gasskraft i Tyskland er Statkraft blitt en enda viktigere aktør i de 
 europeiske kraftmarkedene. Gasskraft er et miljøvennlig alternativ til kullkraft og en bro mot  
en mer bærekraftig energiforsyning i fremtiden. Et viktig skritt er tatt på veien mot  visjonen  
om å bli ledende innen miljøvennlig energi i Europa. 

π i 2007 tok livet en ny og spennende vending for ingo silbermann. først og fremst fordi han ble far for første gang.  Dernest 
fordi han byttet jobb og ble operatør ved gasskraftverket i knapsack. Her er alt nytt, jobben er krevende og den  føles viktig. 
europa trenger miljøvennlig energi. ingo ser fremover med gasskraft og statkraft.

Knapsack,
Tyskland

4 STATKRAFT 5DU KAN KOMME LANGT MED REN ENERGI



Herdecke

Gasskraftverket i Herdecke nær 
 Dortmund har en kapasitet på 400 MW 
og en planlagt årsproduksjon på rundt 
2,4 TWh. Statkraft eier 50 prosent med 
det tyske selskapet Mark E som med-
eier. Kraftverket har en kapasitet på 
400 MW og en planlagt årsproduksjon 
på rundt 2,4 TWh. Dette er også et 
kombinert gass/damp-anlegg  som er 
basert på den best tilgjengelige tekno-
logien innen områdene miljø, sikkerhet 
og energieffektivitet. Virkningsgraden 
er på minst 57,5 prosent.

kårstø 

Norges første kommersielle gasskraft-
verk ligger på Kårstø i Rogaland. Det 
ble bygd og skal drives av Naturkraft, 
som eies av StatoilHydro og Statkraft 
i fellesskap. Kårstø-anlegget er det 
mest moderne gasskraftverket som 

er bygget i Europa så langt. Som det 
første i sitt slag er kraftverket bygget 
med eget renseanlegg for NOx. Kraft-
verket har en ytelse på ca 420 MW med 
en årlig produksjonsevne på opp mot 
3,5 TWh.

gasskraft og miljø

Gasskraftverkene medfører utslipp  
av klimagasser, men er et miljøvennlig 
alternativ sammenlignet med andre 
karbonbaserte energikilder. Gasskraft-
verk bygd med dagens best tilgjengelige 
teknologi slipper ut cirka 50 % mindre 
CO2 enn kullkraftverk. På denne måten 
kan de være en bro til mer bærekraftig 
energiforsyning i fremtiden.

LANGT MER ENN GASS

Statkraft har gjennom mange år 

utviklet et unikt forretningskonsept 

og konkurransefortrinn gjennom 

å kombinere effektiv disponering 

av regulerbar kraft med fysisk 

og finansiell handel over børs. 

 Statkraft har vær en betydelig aktør 

i de europeiske kraftmarkedene 

med handelskontorer i Amsterdam 

siden 1998, i Düsseldorf siden 

1999 og i Sofia siden 2006. Med 

egen gassproduksjon i Tyskland 

kan Statkraft nå fullt ut utnytte den 

spisskompetansen som er bygd opp 

i skjæringspunktet mellom energi

disponering og handel, og slik 

skape merverdier og redusere risiko.

STATKRAFT EIER HALVPARTEN AV GASSKRAFTVERKET 
I  HERDEcKE UTENFOR KöLN.

STATKRAFTS HANDELSKONTOR I 
 DüSSELDORF BLE åPNET I 1999.

NATURKRAFT, SOM DRIVER GASSKRAFTVERKET På KåRSTØ, 
EIES I FELLESKAP AV STATKRAFT OG STATOILHyDRO.

knapsack

i løpet av et noen få uker høsten 2007 ble de tre gasskraftverkene som 
statkraft har eierandeler i satt i drift. Dermed ble gasskraft en del av 
statkrafts produksjon, og for første gang fikk konsernet egen produksjon 
på det europeiske kontinentet. egen  produksjon understøtter den  allerede 
betydelige handelsvirksomheten statkraft har i europa.

En ny epoke:
Gasskraft i Tyskland og Norge

KNAPSAcK ER STATKRAFTS FØRSTE OG STØRSTE GASSKRAFTVERK.

Gasskraftverket i Knapsack ved Køln  
i Tyskland er heleid av Statkraft, og  
er det største av Statkrafts tre gass-
kraftverk. To gassturbiner og én 
dampturbin gir til sammen en installert 
effekt på 800 MW. Ved full drift har 
kraftverket kapasitet til å produsere 

6 TWh elektrisk kraft årlig – nesten 
10 ganger mer enn Alta-kraftverket. 
Dette er nok til å dekke strømforbruket 
i 1,2 millioner tyske hjem og tilsvarer 
fem prosent av det totale strømfor-
bruket i Norge. 
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 i Fyr
 og
Flamme
 over
 Fjernvarme

Etter at Trondheim Energi åpnet det nye forbrenningsanlegget ved Heimdal Varmesentral,  
vil 120 000 tonn søppel årlig, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør, finne veien til Trondheim  
og bli til miljøriktig fjernvarme. Med utgangspunkt i Trondheim Energis kompetanse, satser  
Statkraftkonsernet sterkt på fjernvarme og har ambisjon om å stå for brorparten av veksten  
på dette området i Norge. 

π Bente storeng er utdannet VVs-ingeniør. ingen dum bakgrunn å ha i jobben som leder for markedsavdelingen i trondheim 
energi fjernvarme. fjernvarmenettet i trondheim består av mer enn 150 kilometer rørledning, og et stort antall pumper og 
ventiler. Men først og fremst er fjernvarme et spennende og miljøvennlig produkt som det er givende å arbeide med. Bente 
brenner rett og slett for fjernvarme. Hun er en av dem som sørger for at det som kastes, blir brukt igjen og blir til varme for 
trondheims beboere og næringsliv.

Trondheim,
Norge
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trondheim energi 

Trondheim Energi er et heleid datter-
selskap av Statkraft, som produserer 
kraft ved 14 egne og 5 deleide kraftverk 
og driver det regionale kraftnettet og 
distribusjonen av kraft. Folk flest kjenner 
likevel virksomheten best som den 
ledende regionale leverandøren av 
kraft og varme.

skagerak energi

Skagerak Energi er et deleid dattersel-
skap av Statkraft og er en betydelig 
kraftprodusent med 45 hel- eller deleide 
kraftverk i Sør-Norge. Selskapet har 
også ansvar for distribusjonsnettet 
i Vestfold og Grenlands-regionen, 
og leverer ren energi hjem til nesten 
180 000 nettkunder.

fjordkraft

Fjordkraft AS er et rendyrket salgssel-
skap som selger strøm til kunder over 
hele Norge, og er landets nest største 
strømleverandør. Fjordkraft eies av 
Skagerak Energi, BKK og Statkraft. 

storkunder 

Statkraft leverer kraft til en rekke større 
virksomheter, inkludert industribedrifter, 
kommuner og andre energiverk. Tidligere 
politisk bestemte kontrakter erstattes 
løpende av kontrakter på ordinære 
kommersielle vilkår.

Handel over børs

En stor del av Statkrafts kraftproduksjon 
omsettes på den nordiske kraftbørsen 
NordPool. Statkraft er også en stor 
finansiell aktør på NordPool, på den 
tyske kraftbørsen EEX, den nederland-
ske kraftbørsen APX og på øvrige kraft-
børser i Europa. Handelsvirksomheten 
drives fra kontorer i Oslo, Trondheim, 
Stockholm, Düsseldorf, Amsterdam 
og Sofia. Den finansielle handelen er 
omtrent fem ganger så stor som egen 
produksjon.

400 000 strømkunder

Til sammen selger selskapene i Stat-
kraftkonsernet kraft til cirka 400 000 
privat-og bedriftskunder. Tar vi med 
kundene til det tilknyttede selskapet 
Agder Energi, blir antallet strømkun-
der godt over 500 000. Konsernet og 
tilknyttede selskaper står for over 
20 % av kraftsalget i Norge.

270 000 nettkunder

Trondheim Energi og Skagerak Energi 
driver distribusjonsnettene for kraft 
i sine regioner og sørger for sikre og 
stabile strømleveranser. Medregnet 
med de tilknyttede selskapene BKK 
og Agder Energi distribuerer konser-
net strøm til nesten en fjerdedel av 
norske husstander, og  antallet nett-
kunder er over 600 000.

450 gWh fjernvarme 

Trondheim er fjernvarmebyen i Norge, 
og Trondheim Energi både produserer 
og distribuerer vannbåren varme til 
privatkunder og bedrifter, basert i 
hovedsak på forbrenning av avfall. 
450 GWh årlig produksjon er nok til 
å dekke 30 % av oppvarmingsbehovet 
i Trondheim. 

statkraftkonsernet leverer ren, miljøvennlig energi til omtrent 600 000 
privatkunder og bedrifter i Norge gjennom konsernselskapene trondheim 
energi, skagerak energi og fjordkraft. alle satser på å møte kundenes 
behov gjennom konkurransedyktige og miljøvennlige produkter, sikre 
leveranser og god kundebehandling.

I fyr og flamme:
All kraft til kundene

STATKRAFT MØTER KUNDENES BEHOV FOR REN ENERGI.

FJERNVARME ER MILJØRIKTIG VARME. 
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 FriSk
SatSing
 pÅ
 Salt-
 kraFt

Statkraft har det siste tiåret forsket på kraften som kan hentes ut der saltvann møter ferskvann. 
Nå utvider vi satsingen enda mer, og bygger verdens første prototyp for saltkraftverk.   
Saltkraft er ren energi, og beregninger viser at teknologien årlig kan bidra med cirka 1600 TWh  
på verdensbasis – det er 13 ganger så mye kraft som produseres i norske vannkraftverk hvert år. 

π Verden trenger energi og et bærekraftig miljø. Derfor valgte ingeborg Dårflot utdanning på studieretningen for energi  
og  Miljø ved NtNu. Herfra var det naturlige neste skritt å gå til statkraft som trainee. Da fikk hun blant annet anledning til  
å  arbeide med utvikling av saltkraft. Nå er traineeperioden over, og ingeborg har allerede kommet seg et godt stykke på vei  
mot en fremtid med ren energi. 

Hurum,
Norge
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Havet har alltid vært rikt på ressurser. 
Statkraft satser stort på at havet også 
skal gi oss mye av den rene energien  
vi trenger i fremtiden. Sammen med 
NTNU og universiteter i Norden er 
 Statkraft sentral i Europas ledende 
kompetanse- og utdanningsnettverk 
på havenergi som omfatter offshore 
vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. 

Studier vurderer potensialet for 
 offshore vindkraft som svært stort. 
Vindmøller til havs vil utnytte de gode 
og stabile vindforholdene og vil ikke 
være i konflikt med miljøet eller andre 
interesser på land. 

På samme måte er tidevannskraft og 
bølgekraft forutsigbare, fornybare og 

utslippsfrie energikilder. Elektrisk kraft 
genereres ved at tidevannstrømmen 
og bølgene driver turbiner.

Forskningsprogrammet innen havenergi 
innebærer en koordinert innsats for 
å bidra til modne, lønnsomme og miljø-
messig forsvarlige teknologier innen 
havenergi.

ULIKE LØSNINGER FOR å UTNyTTE DET STORE POTENSIALET FOR OFFSHORE VINDKRAFT.  © NTNU 

I FREMTIDEN KAN HAVSTRØMMENE GI OSS REN ENERGI.

INNOVASJONSKRAFT

For Statkraft er innovasjon viktig

på alle områder, og kan dreie seg 

om alt fra prosessforbedringer til 

nye forretningsmuligheter.

 

Vi legger spesielt vekt på:

π Nye energiteknologier og 

 løsninger innen produksjon 

og distribusjon

π Miljøteknologi og løsninger  

for bedre levekår og klima

π Markedsgrensesnitt – hvordan 

møte kundenes behov og for

ventinger på best mulig måte

π Effektivisering i verdiskapings

prosessen

 

For å få størst mulig effekt av inno

vasjonsinnsatsen, samarbeider alle 

selskapene i konsernet og øvrige 

selskaper i Norge der Statkraft har 

betydelige eierandeler. Konsernet 

har også utstrakt samarbeid med 

partnere, universiteter og fors

kningsinstitusjoner.

saltkraft

statkrafts ambisjon om å være ledende i europa på miljøvennlig energi 
innebærer at vi satser offensivt på nyskaping. Målet er å frembringe 
klimavennlige energiløsninger for fremtiden. statkraft satser bredt på 
teknologiutvikling og forretningsutvikling, spesielt innefor tre områder: 
utvikling av mer fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og 
 teknologi som kan redusere klimaskadelige utslipp. 

Frisk satsing på   
fremtidens energiløsninger

STATKRAFT ByGGER VERDENS FØRSTE PROTOTyP FOR SALTKRAFTVERK. ILLUSTRASJONEN VISER HOVEDPRINSIPPENE  
I TEKNOLOGIEN.

Statkraft tar oppgaven med å sørge 
for ren energi alvorlig, og bygger 
 verdens første prototyp for saltkraft-
verk. Saltkraft er en meget lovende 
teknologi som Statkraft er ledende 
på. Den er ren og utslippsfri, og kan 
bli konkurransedyktig innen få år. 
 Prinsippet bak saltkraft er naturfeno-
menet osmose. Innsatsfaktorene i et 
saltkraftverk er sjøvann og ferskvann, 
som skilles med en membran. Fersk-

vannet vil trenge inn til sjøvannet 
gjennom membranen, og skaper et 
trykk som unyttes til kraftproduksjon. 
Prototypen vil gi Statkraft bedre 
 forståelse av saltkraftteknologiens 
utfordringer og er en nødvendig 
 plattform for videre utvikling av 
 teknologien. Det tekniske potensialet 
for  saltkraftproduksjon er anslått  
til 1 200 TWh på verdensbasis, med 
200 TWh i Europa og 12 TWh i Norge.

Havenergi
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Statkraft kan vindkraft – det svenske konsernet SCA har kraftbehov og store skogeiendommer. 
Sammen planlegger de to selskapene å utvikle ca 2,8 TWh vindkraft på SCAs skogseiendommer 
nord i Sverige. Det blåser friskt i de nordsvenske skogene, og det  blåser en miljøvind over hele 
Sverige, med gunstige rammebetingelser for utbygging av vindkraft. Vindkraft er ren,  fornybar 
energi og en viktig del av løsningen for  bærekraftig energiforsyning i Europa. 

π Bengt Vernmark har vært langt av sted med ren energi, som ansvarlig for sN powers utbyggingsprosjekter i latin-amerika. 
Nå er han hjemme i sverige som statkraft-ansatt, og fremdeles er det ren energi som gjelder. Her leder han arbeidet med å 
 utvikle statkrafts og sCas vindkraftprosjekt. Man trenger ikke nødvendigvis dra lenger enn inn i skogen for å finne ren energi.

 meDvinD
 For
miljøet

Nord-
Sverige
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13 milliarder kroner 
 bærekraftig verdiskaping

Statkraft er en kommersiell virksomhet 
i et internasjonalt energimarked og 
vår oppgave er å skape verdier. Med 
en omsetning på over 17 milliarder 
 kroner er Statkraft et av Norges største 
selskaper og en betydelig skatte yter, 
arbeidsgiver og bidragsyter i mange 
lokalsamfunn. Vår økonomiske verdi-
skaping (verdier til fordeling) utgjorde 
nesten 13 milliarder kroner i 2007. 
 Konsernets investeringer på 3,8 milli-
arder kroner er også et viktig bidrag til 
samfunnets velferd.

etikk i første rekke

Vi legger sterk vekt på etisk forret-
ningsdrift. Våre prinsipper og retnings-
linjer for etikk skal gi veiledning ved 
vanskelige vurderinger og bidra til å 
fremme bevissthet om etiske problem-
stillinger hos alle som representerer 
Statkraftkonsernet. Retningslinjene 
omhandler forventede holdninger og 
handlinger knyttet til respekt, integritet, 
lojalitet og prioriteringer. 

Helse og sikkerhet

Helsen og sikkerheten til medarbeidere 
og andre som er involvert i virksomheten 
har høyeste prioritet og vårt klare mål 
er null skader. Vi satser målbevisst og 
langsiktig på å identifisere og forandre 
atferd og holdninger som kan være til 
fare for sikkerheten til den enkelte. Det 
samme gjelder operasjonell sikkerhet 
og beredskap mot alvorlige, uforutsette 
hendelser som kan skade kraftstasjoner, 
magasiner og kraftlinjenett som er 
 viktige for et velfungerende samfunn. 

MEDARBEIDERNES HELSE OG SIKKERHET HAR HØy PRIORITET.

96,4 % fornybar energi

Statkrafts hovedprodukt er etterspurt 
og verdifullt i en tid med store klima-
utfordringer. Produksjon av klima-
vennlig energi er Statkrafts viktigste 
miljøbidrag. 

96,4 % av Statkrafts kraftproduksjon 
kom i 2007 fra fornybare kilder, og 
medførte ingen utslipp av klimagas-
ser. Både vann- og vindkraftproduk-
sjon skjer uten utslipp av farlige 
 stoffer, CO2 eller andre klimagasser. 
Statkraft har lavest karbonintensitet, 
det vil si utslipp av CO2 i forhold til 
kraftproduksjon, blant de største 
europeiske energiselskapene. 

iso 14001

Miljøhensyn er en integrert del av 
Statkrafts styringssystemer og inngår 
som en naturlig del av den daglige 
driften og i utviklingen av ny tekno-
logi. Miljøarbeid gjennomføres i alle 
deler av virksomheten og i hele verdi-
kjeden, fra utvikling, via produksjon 
og handel til distribusjon og kraftsalg. 
Vårt system for miljøstyring er sertifi-
sert etter standarden ISO 14001:2004 
og klargjør mål, prioriteringer og 
handlingsplaner innen miljøområdet.

Virksomheten til statkraftkonsernet er omfattende og påvirker mange. 
Vi ønsker å sikre at vi utøver virksomheten i tråd med det ansvaret vi har 
og etter høye forretningsetiske standarder.

statkraftkonsernet skal skape langsiktige verdier for eier og samfunn 
gjennom effektiv kommersiell virksomhet basert på prinsippet om bære-
kraftig utvikling. Vårt samfunnsansvar omfatter blant annet å balansere 
miljøkonsekvenser ved energiproduksjon med samfunnets øvrige behov.

Miljøvennlig og 
 samfunnsansvarlig drift

FORDELING AV VERDIER

UTBYTTE (53,0 %)

SKATTER OG 
AVGIFTER (25,6 %)

BRUTTO LØNN 
OG SOSIALE 
YTELSER (11,0 %)

RENTER (13,3 %)
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Dobbelt
 SÅ
 langt
 meD
ren
energi

Vannet i Magatkraftverket på Filippinene rekker dobbelt så langt: Det brukes både til  vanning 
av rismarker og til produksjon av strøm. Kraftverket eies og drives av SN Aboitiz Power – et   
joint venture mellom det filippinske Aboitiz Group og SN Power, der Statkraft eier 50 prosent. 
 Kraftverket er et av eksemplene på SN Powers satsing på lønnsomme kraftanlegg utenfor 
 Europa som gir varige økonomiske, sosiale og miljømessige bidrag i samfunnene der de bygges.

π Nestor aliman har lang fartstid fra energibransjen på filippinene. Han deltok blant annet i formuleringsarbeidet da filippinene 
fikk sin nye energilov og et liberalisert engrosmarked for kraft i 2001. i dag leder han sN aboitiz power sin handelsavdeling 
som  døgnet rundt arbeider for å maksimere verdien av den rene energien som Magat-kraftverket genererer. 

Manila,  
Filippinene
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Statkraft satser på vindutbygging 
i Storbritannia og Sverige. Sammen 
med partner og medeier Catamount 
Energy Corporation skal Statkraft 
bygge vindpark i Wales.  Anlegget vil 
bestå av ti vindturbiner med en samlet 
installert effekt på 23 MW. Vindmøl-
lene vil bli levert sommeren 2009 og 
vindparken skal etter planen settes 
i drift samme høst.

Dette blir Statkrafts første vindkraft-
utbygging utenfor Norge – og flere er 
under planlegging. Statkraft har totalt 
ni vindkraftprosjekter under planleg-
ging i Storbritannia sammen med 
partnere.  

I Sverige har Statkraft og det svenske 
konsernet SCA etablert et felles sel-
skap for satsing på fornybar energi. 
Planene omfatter blant annet utbyg-
ging av syv vindparker i Västernorr-
land og Jämtland. 

Vannkraft i sørøst-europa

Statkraft investerer vannkraftproduk-
sjon sammen med partnere i Sørøst-
Europa. Konsernet har samarbeids-
avtaler med kraftselskaper i regionen, 
og har representasjons- og prosjekt-
kontorer i Beograd, Bucuresti og 
Tirana for å støtte denne virksomheten.

Vind i øst og vest

ut i verden med sN power

SN Power er Statkrafts redskap for 
virksomhet og vekst utenfor Europa. 
SN Power ble etablert i 2002 som et 
joint venture mellom Statkraft og 
 Norfund, og investerer i vannkraft-
prosjekter i utvalgte vekstmarkeder. 
I dag har selskapet investeringer i seks 
land – Peru, Chile, Filippinene, Nepal, 
India og Sri Lanka. Med Statkrafts kom-
petanse innen vannkraft og ren energi 
som spydspiss, står selskapet foran 
betydelig vekst i årene som kommer.

SAMMEN MED EN LOKAL PARTNER OVERTOK SN POwER I 2007 
VANNKRAFTVERKET MAGAT På FILIPPINENE.

STATKRAFT SATSER På VINDKRAFT I EUROPA.

Verden trenger ren energi. Det arbeider statkraft med hver eneste dag. 
Våre ambisjoner strekker seg utenfor europas grenser. Vi utvikler egne 
prosjekter innen vann- og vindkraft i europa, og satser på vannkraft 
ivekstmarkeder utenfor europa, gjennom sN power.

Dobbelt så langt 
med ren energi
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størst i europa iNNeN forNyBar eNergi

Høsten 2007 inngikk statkraft as og e.oN ag en intensjonsavtale om å la 
e.oN ag overta statkrafts eierandel i e.oN sverige aB (44,6 %) i bytte mot 
aktiva innen fleksibel kraftproduksjon samt aksjer i e.oN ag. Den samlede 
verdien av byttehandelen er på 35 milliarder kroner. en endelig avtale 
 forventes å bli undertegnet i løpet av første halvår 2008. produksjons-
anleggene som omfattes av byttehandelen utgjør en årlig kraftproduksjon 
på mellom 7 og 8 tWh og inkluderer blant annet 37 vannkraftverk i sverige;  
to gasskraftverk, et pumpekraftverk og 10 elvekraftverk i tyskland; et 
vannkraftverk i storbritannia og fem fjernvarmeanlegg i sverige. avtalen 
innebærer også at statkraft blir europas største produsent av fornybar 
energi og får mellom 200-300 nye medarbeidere i europa.
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