
Årsberetning

Statkraft oppnådde produksjonsrekord i 2016 med 66 TWh. Den gjennomsnittlige nordiske 
systemprisen var 28 prosent høyere enn det svært lave nivået i 2015. I kombinasjon med 
vellykket energidisponering og større bidrag fra internasjonal vannkraft ga dette en solid 

underliggende EBITDA på 13,9 milliarder kroner. Lavere markedsforventninger førte likevel til 
nedskrivninger som påvirket resultatet negativt. Dette ble delvis oppveid av positive 

valutaeffekter. Årsresultatet før skatt var på 5,2 milliarder kroner, og resultatet etter skatt 
endte på -179 millioner kroner.

Endrede markedsforhold og teknologisk utvikling skjerper 
konkurransen i energimarkedene. Statkraft gjennomfører 
derfor et omfattende forbedringsprogram og har revidert 
strategien. Forbedringsprogrammet går etter planen. Målet 
er å styrke resultatet og redusere de årlige kontrollerbare 
kostnadene med 800 millioner kroner sammenlignet med 
faktiske kostnader i 2015.

Ansvarlig og effektiv drift er første prioritet i alle markeder. 
I den reviderte strategien vil optimalisering av 
verdiskapingen fra Statkrafts nordiske vannkraftanlegg 

fortsatt prioriteres høyt. En justering i strategien er at 
Statkraft vil utvide satsingen til flere teknologier i noen 
utvalgte internasjonale markeder slik at det i tillegg til 
vannkraft  også bygges posisjoner innen landbasert 
vindkraft og solenergi. Statkraft skal i tillegg styrke 
satsingen på forretningsutvikling i Norge for å utforske nye 
muligheter som følger av energiomleggingen.

Med den reviderte strategien vil Statkraft kunne bli et av de 
mest konkurransedyktige selskapene i bransjen og styrke 
mulighetene for fremtidig vekst.
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Hovedpunkter
 Rekordhøy norsk vannkraftproduksjon og vellykket energidisponering
 Bygging av Europas største landbaserte vindprosjekt har startet i Midt-Norge
 Strategien er revidert. Forbedringsprogram er iverksatt for å styrke konkurranseevnen og redusere 

kostnader

Helse, miljø og sikkerhet
I 2016 var det én dødsulykke tilknyttet Statkrafts virksomhet. I 
Peru mistet en ansatt hos en kontraktør livet i forbindelse med 
arbeid på vannkraftanlegget La Oroya. Granskningen viser at de 
underliggende årsaker knyttet seg til gjennomføring og forståelse 
av risikoreduserende systemer og verktøy i vedlikeholdsarbeidet 
samt oppfølging av HMS-kravene og kontraktstyring i innkjøps-
prosessene. Statkraft arbeider systematisk for å unngå skader på 
personer og materiell i alle aktiviteter. Alle alvorlige hendelser blir 
gransket, og resultatene fra slike granskninger brukes til å legge til 
rette for og overføre læring til hele organisasjonen. Statkraft har 
sørget for at læringen fra den tragiske hendelsen i Peru er tatt inn 
i HMS-programmet.

Fravær grunnet sykdom eller skade var 3,0 prosent i 2016, og det 
anses som tilfredsstillende.

Konsernet hadde ingen alvorlige miljøhendelser i 2016.

Verdier
Verdiene skal styre Statkrafts handlinger som selskap og være 
retningslinjer for medarbeideres atferd:
 Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse 

mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
 Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser omsorg for 

ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
 Nyskapende. Tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle 

effektive løsninger.

Disse kjerneverdiene gjelder alle ansatte og andre som 
representerer Statkraft.

Strategi
Statkraft har vokst fra å være en stor norsk kraftprodusent til å bli 
Europas største produsent av fornybar energi, og det er også 
etablert betydelige posisjoner utenfor Europa. Statkraft eier og 
driver nå vannkraftverk i Europa, Asia og Sør-Amerika, vindkraft-
verk i Norden og Storbritannia og gasskraftverk i Tyskland. I tillegg 
har selskapet betydelig aktiviteter innen handel med kraft og 
andre energiprodukter i Europa, samt markedsaktiviteter i Brasil 
og India. Statkraft er også en viktig leverandør til norsk 
kraftkrevende industri.

Dagens energimarkeder er utfordrende – kraftprisene har falt 
betydelig i alle markeder, samtidig som sol- og vindkraft har blitt 
konkurransedyktige. Nye og mer spesialiserte aktører utfordrer 
forretningsmodeller til de tradisjonelle kraftselskapene, og det blir 
stadig mer krevende å være konkurransedyktig. For å tilpasse seg 
nye markedsforhold og legge grunnlag for videre vekst vil hoved-
fokus for Statkraft på kort sikt være konsolidering med fokus på å 
forbedre driften og styrke konkurranseevnen.

Konsolidering som basis for ny vekst
Lavere kraftpriser har redusert Statkrafts lønnsomhet og 
finansielle kapasitet. For å maksimere verdiskapingen for eier og 
styrke konkurranseevnen gjennomføres nå et forbedringsprogram. 
Målet er å styrke driften og redusere kontrollerbare kostnader med 
15 prosent innen 2018, sammenlignet med 2015. Et betydelig 
antall kostnadsreduserende tiltak er identifisert, som gir trygghet 
for at forbedringsprogrammets mål på 800 millioner kroner vil bli 
nådd.

Behov for bemanningsreduksjon er identifisert som en følge av 
nytt aktivitetsnivå og revidert organisasjon. Dette leder til en 
planlagt bemanningsreduksjon på 530-580 ansatte, hvorav 200-
240 i Norge, utover bemanningsreduksjonen på nærmere 90 
ansatte som fant sted i 2016. 

Selv om enkelte tiltak allerede er gjennomført, vil det meste finne 
sted i 2017 og 2018. Programmet avsluttes i 2018.

Markeder i forandring
Globalt vokser etterspørselen etter elektrisitet, primært på grunn 
av økonomisk vekst i framvoksende økonomier. Tradisjonelt har 
elektrisitetssektoren vært dominert av fossile brensler. Imidlertid 
vokser andelen fornybar energi, og mer enn halvparten av all ny 
kapasitet forventes å være basert på fornybar energi det neste 
tiåret. Reduserte kostnader for sol og vind er en hovedårsak til 
dette. I enkelte land er sol og vind allerede billigere enn konven-
sjonell kraftproduksjon. Arbeidet med å få på plass et bredt 
internasjonalt samarbeid for å redusere klimagassutslippene fikk 
et viktig gjennombrudd med Paris-avtalen i 2015, og dette vil bidra 
til sterkere satsing på fornybar energi i en rekke land. I motsetning 
til tidligere da et fåtall industrialiserte land dominerte med sin 
fornybarsatsing, ser man nå at en økende andel av fornybar-
investeringene kommer i framvoksende økonomier.

På samme tid som markedforholdene i energisektoren blir mer 
utfordrende, blir det også mer krevende å opprettholde 
konkurranseevnen. I stadig flere markeder brukes nå auksjoner 
for å sikre ny kapasitet til lavest mulig kostnad. Solenergi-
installasjoner er modulære og baner i økende grad vei for 
distribuert produksjon. Rundt 50 prosent av all ny solkapasitet de 
neste fem årene forventes å komme i distribuerte anlegg. I tillegg 
bidrar teknologiutviklingen til sterk innovasjonstakt innen mer 
kundefokuserte forretningsmodeller. Nye og mer spesialiserte 
aktører som utnytter dette har allerede etablert seg innen 
distribuert kraftproduksjon. Dette utfordrer forretningsmodellen til 
tradisjonelle energiforsyningsselskaper, som tvinges til å redusere 
kostnader og gjøre porteføljetilpasninger. Til nå har utviklingen 
innenfor distribuert energiproduksjon vært sterkest i utviklede 
land, men den forventes å bli av økende betydning også i 
framvoksende markeder.
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Statkrafts posisjon
Unike vannkraftverk
Statkrafts vannkraftverk har lave driftskostnader, lang levetid og 
lave utslipp av klimagasser. Produksjonskostnadene i de 
europeiske vannkraftverkene ligger betydelig under kostnadene 
for konvensjonell teknologi. Kraftverkene har stor fleksibilitet og 
har en samlet magasinkapasitet på 40 TWh, tilsvarende 23 
prosent av samlet europeisk magasinkapasitet. Kombinasjonen av 
sterk markedsforståelse og en integrert forretningsmodell gjør 
vannkraftverkenes reguleringsevne Statkraft i stand til å 
optimalisere produksjonen i forhold til både kortsiktige og 
langsiktige variasjoner i kraftmarkedet.

Statkraft er en ledende vannkraftaktør og har bred ekspertise 
innen tekniske nøkkeldisipliner, og særlig innen drift og vedlike-
hold. Som stor kjøper av elektromekanisk utstyr har Statkraft også 
betydelige skalafordeler. Statkraft gjennomfører for tiden 
omfattende oppgraderinger av vannkraftverkene og har bygd opp 
betydelig kompetanse på dette området.

Integrert forretningsmodell og markedskompetanse
Statkraft har lang erfaring fra de deregulerte europeiske kraft-
markedene og besitter markedsledende ekspertise innen 
markedsanalyse, produksjonsoptimalisering og energihandel. Det 
er etablert et omfattende system for innsamling og bearbeiding av 
data knyttet til hydrologi og andre sentrale markedsområder 
knyttet til det europeiske markedet. Datainnsamling, modeller, 
systemer og prosesser for å utarbeide prisprognoser og utnytte 
markedsvariasjoner er viktige konkurransefortrinn. Statkraft har 
etablert en integrert forretningsmodell der prisprognoser er 
grunnlaget for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og 
markedsoperasjoner, både på kort og lang sikt. Formålet er å 
utnytte kompetanse og kraftverkenes fleksibilitet til å produsere 
når kraftprisene er høye. 

Statkrafts tilstedeværelse på kontinentet og i Storbritannia gir 
verdifull markedsinformasjon som igjen øker forståelsen av 
fremtidig prisdannelse i Norden. Dette bidrar til å styrke 
forvaltningen av de norske og svenske vannkraftverkene.

Statkraft har utviklet en markedsorientert organisasjon med bred 
ekspertise fra deregulerte markeder. Innen markedsoperasjoner 
har Statkraft vist seg i stand til å tilpasse seg endrede 
markedsvilkår. Statkraft er nå en ledende tilbyder av tjenester 
knyttet til markedsadgang for produsenter av fornybar kraft i 
Tyskland, Storbritannia og Norden.

Attraktiv posisjon i vekstmarkeder
Statkraft har etablert posisjoner i flere vekstmarkeder der 
etterspørselen etter elektrisitet øker. Fornybar energi er forventet 
å dekke en vesentlig del av denne veksten.

Strategiske fokusområder
Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som ledende 
internasjonal leverandør av ren energi. Den reviderte strategien 
for hvert fokusområde omtales nedenfor.

Europeisk fleksibel kraftproduksjon
Europeisk fleksibel kraftproduksjon består av majoriteten av 
Statkrafts vannkraftverk i Norden, på kontinentet og i 
Storbritannia, samt gasskraftverkene. Statkraft vil drive, 

vedlikeholde og utvikle den eksisterende vannkraftporteføljen for å 
maksimere den langsiktige verdien av kraftverkene. En betydelig 
andel av de nordiske vannkraftverkene er gamle, og store 
investeringer planlegges for å opprettholde verdien av disse 
anleggene.

Markedsoperasjoner
De europeiske kraftmarkedene gjennomgår betydelige 
forandringer, og nye spesialiserte aktører etablerer seg i alle deler 
av verdikjeden. Statkraft forventer at denne utviklingen vil 
fortsette, slik at det blir stadig mer krevende å forbli 
konkurransedyktig. Statkraft vil gradvis styrke selskapets 
handelsaktiviteter og utforske nye forretningsmuligheter i et endret 
europeisk marked. I tillegg vil Statkraft utvikle markedsoperasjoner 
i utvalgte internasjonale markeder der selskapet allerede eier 
kraftverk.

Internasjonal kraftproduksjon
Statkraft har restrukturert konsernets internasjonale 
vannkraftaktiviteter og etablert en integrert forretningsmodell for 
aktivitetene i Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia. Målet er å 
utnytte selskapets konkurransefortrinn innenfor drift, vedlikehold, 
energidisponering og energihandel. Statkraft vil fokusere på å 
oppnå kritisk masse i utvalgte markeder som gjør det mulig å 
utnytte selskapets konkurransefortrinn. Investeringer i vann-, sol- 
og landbasert vindkraft vil bli vurdert på lik linje.

Vindkraft
Statkraft har etablert en sterk posisjon innen vindkraft i Norden og 
Storbritannia, og utbyggingsprosjekter er levert innenfor planlagte 
tids- og kostnadsrammer. En hovedprioritet framover er å 
gjennomføre Fosen-utbyggingen, Statkrafts største 
vindkraftutbygging til nå, innenfor tids- og kostnadsrammene. 
Videre er fokus fremover å sikre effektiv drift og vedlikehold for 
vindkraftverkene.

Statkraft har besluttet å ikke investere i havbasert vindkraft og 
forberede for salg av eierandeler og prosjekter innen havbasert 
vindkraft i Storbritannia.

Fjernvarme
Statkraft leverer mer enn 1 TWh fjernvarme i året, på 10 
lokasjoner i Norge og fire i Sverige. Statkraft vil fortsette å utvikle 
lønnsomheten i den eksisterende porteføljen og øke leveransen 
fra eksisterende anlegg i Norge og Sverige.

Ny forretningsutvikling i Norge
Statkraft utforsker også kommersielle muligheter som oppstår fra 
behovet for å redusere de norske klimagassutslippene. Utslippene 
fra transportsektoren må reduseres betydelig for å oppfylle norske 
forpliktelser, og to av Statkrafts initiativer er innenfor dette 
området. Statkraft og Agder Energi er sammen majoritetseier i 
hurtigladeselskapet Grønn Kontakt, og i partnerskap med Södra 
utvikler Statkraft produksjonsprosesser for annengenerasjons 
biodrivstoff. Statkraft arbeider også med å legge til rette for 
utvikling av store datasentre i Norge.

I tillegg til de seks fokusområdene beskrevet ovenfor vil Statkraft 
fortsette å støtte utvikling av miljøvennlig energi i de deleide 
regionale kraftselskapene i Norge. 
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Kraftmarkeder og kraftproduksjon

Majoriteten av Statkrafts kraftproduksjon skjer i Norden, og 89 
prosent av produksjonen fant sted i dette markedet i 2016. I tillegg 
har konsernet konsolidert produksjon (produksjonen fra 
investeringer som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet) i 
Tyskland, Storbritannia, Tyrkia, Albania, Brasil, Peru, Chile og 
Nepal. I disse samt andre land er Statkraft også involvert gjennom 
tilknyttede selskaper og felles virksomhet.

Alle disse markedene påvirkes av globale trender som priser på 
brensel, klimatiltak og -politikk, lavere kostnader for solenergi og 
vindkraft og økende utvikling av distribuert energi. 

Kraftmarkedet i Europa
Kraftmarkedene i Europa er påvirket av stagnasjon i 
etterspørselen og innførte støtteordninger i Europa. Dette har ført 
til en betydelig vekst i fornybarkapasitet i markeder der 
etterspørselen har stagnert. Kraftprisene på kontinentet har 
dermed falt til et forholdsvis lavt nivå. 

Kraftprisene i Norden var i 2016 påvirket av relativt mildt vær og 
høyere magasinnivåer enn normalt i begynnelsen av året, som ble 

ytterligere forsterket av fallende brenselspriser ved årets 
begynnelse. Temperaturene i Norge og Sverige var i snitt 
henholdsvis 1,0 og 1,2 grader over normalen, mens tilsiget var på 
98 prosent av normalt nivå i Norge og 84 prosent av normalt nivå i 
Sverige. Systemprisen var forholdsvis lav i det meste av 2016 
sammenlignet med tidligere år, men steg mot slutten av året 
sammen med stigende kullpriser. Den gjennomsnittlige 
systemprisen på Nord Pool var 26,9 EUR/MWh for året, 28 
prosent høyere enn de svært lave prisene i 2015, men 20 prosent 
under gjennomsnittet for perioden 2011-2015. Med unntak av 
2015 var dette den laveste gjennomsnittsprisen siden 2002.

Tyske kraftpriser ble påvirket av fallende brenselspriser i 
begynnelsen av året. I siste halvdel av 2016 steg kraftprisene, idet 
et strammere asiatisk marked dro internasjonale kullpriser opp, og 
flere land på kontinentet fikk problemer med sin 
kjernekraftproduksjon. Den gjennomsnittlige spotprisen (basis) var 
29.0 EUR/MWh i 2016, 9 prosent lavere enn i 2015 og 26 prosent 
under gjennomsnittet for perioden 2011-2015.
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Kraftprisene i Storbritannia ble også påvirket av ustabile 
brenselspriser og lav kjernekraftproduksjon i land på kontinentet. 
Et ytterligere element var en generell innstramming i 
produksjonskapasiteten i hele 2016, da kapasitet på rundt 4 GW 
ble stengt ned i løpet av året. Den gjennomsnittlige spotprisen 
(basis) var 48,5 EUR/MWh, 13 prosent lavere enn i 2015 og 12 
prosent under gjennomsnittet for perioden 2011-2015. Et svakere 
britisk pund i forhold til euro påvirket prisutviklingen målt i euro.

Kraftforbruket i Norden er relativt høyt per innbygger 
sammenlignet med andre europeiske land grunnet en 
kombinasjon av kalde vintre, en høy andel elektrisk oppvarming 
og relativt stor kraftkrevende industri. Etterspørselen etter kraft var 
litt høyere i 2016 enn i 2015, både i Norge og i Norden. Den 
samlede produksjonen var 148,6 TWh i Norge og 389,3 TWh i 
Norden, henholdsvis en økning på 3 prosent og en nedgang på 1 
prosent sammenlignet med 2015. Norge hadde en nettoeksport av 
kraft tilsvarende omkring 11 prosent av produksjonen, mens 
Norden som helhet hadde en nettoeksport på rundt 1 prosent.

Øvrige kraftmarkeder
Kraftprisene i Tyrkia bestemmes i all hovedsak av gassprisen, da 
gass står for nesten halvparten av landets kraftproduksjon. 
Hydrologiske forhold i landet spiller også en rolle for prisingen. 
Den gjennomsnittlige spotprisen (base) var 42 EUR/MWh, en 
nedgang på 8 prosent fra foregående år. Som en følge av at den 
lokale valutaen svekket seg, gikk imidlertid kraftprisen i tyrkiske 
lire opp med 2,4 prosent. Statkrafts anlegg fikk en høyere 
innmatingstariff enn spotpris i 2016.  

Mens lanseringen av et kraftmarked i Albania etter planen skal 
finne sted i 2017, har kraftprisene i nabolandene i Sørøst-Europa 
gått ned fra 2015 til 2016. I Ungarn og Romania, som utgjør 
hovedindikatorene i denne delen av Europa, falt prisen med 
henholdsvis 13 prosent (35,4 EUR/MWh i 2016) og 9 prosent 
(33,3 EUR/MWh i 2016). Hovedårsakene til prisnedgangen er 
hydrologiske forhold og den europeiske gassprisen.

I Brasil har en mer normal hydrologi og stagnerende etterspørsel 
medførte et betydelig fall i spotprisene til et gjennomsnitt på 94 
BRL/MWh i 2016 (27 USD/MWh) fra et gjennomsnitt på 288 
BRL/MWh (86 USD/MWh) i 2015. Statkrafts anlegg berøres 
forholdsvis lite av disse lave spotprisene, siden de hovedsakelig 
selger gjennom langsiktige kraftsalgsavtaler (PPA) til høyere 
priser. 

Spotprisene i Peru ligger fremdeles forholdsvis lavt grunnet 
overkapasitet. Gjennomsnittsprisen i 2016, på rundt 21 
USD/MWh, var likevel en økning på rundt 40 prosent fra 2015 (15 
USD/MWh). Statkraft har inngått forskjellige kontrakter med ulik 
løpetid og med høyere priser enn dagens nivå. Det ventes høyere 
økonomisk vekst i Peru enn i andre latinamerikanske markeder, 
men forventningene til etterspørsel er justert ned grunnet nedgang 
i gruvedrift.  

I Chile har den hydrologiske situasjonen forverret seg i andre 
halvdel av 2016, og vannmengden i magasinene forventes å bli 
lavere i 2017 enn gjennomsnittet i tidligere år. Til tross for de tørre 
hydrologiske forholdene, har økt produksjon av sol- og vindkraft, 
flaskehalser i nettet og lavere brenselspriser presset de 
gjennomsnittlige spotprisene for Central Interconnected System 
ned 33 prosent, til rundt 61 USD/MWh i 2016, fra 91 USD/MWh i 

2015. Statkrafts produksjon selges delvis gjennom langsiktige 
kontrakter til høyere priser.

Kraftprisene i India falt nesten 20 prosent til rundt 34 USD/MWh i 
2016, fra 40 USD/MWh i 2015. Markedet står overfor økende 
overkapasitet grunnet nye anlegg som settes i drift, både 
konvensjonelle kulldrevne anlegg og subsidiert fornybar energi.

Statkrafts produksjon
Statkraft er den største kraftprodusenten i Norge og den nest 
største i Norden. Statkraft er også Europas største leverandør av 
fornybar energi.

Statkrafts produksjon bestemmes av kapasitet, etterspørsel, 
ressurstilgang (hydrologisk balanse og vind), marginen mellom 
kraft- og gasspris og energidisponering. Ved utgangen av 2016 
var konsolidert installert effekt (kapasitet som Statkraft 
fullkonsoliderer i regnskapet) 18 238 MW, fordelt på 14 075 MW 
vannkraft, 2600 MW gasskraft, 703 MW vindkraft, 40 MW biokraft 
og 820 MW fjernvarme. Statkraft har også eierandeler i 
tilknyttede selskaper og felles drift med produksjonskapasitet, og 
totalt sett har konsernet eierskap i kraftverk med en total installert 
effekt på 19 269 MW kraftproduksjon og 774 MW fjernvarme 
(Statkrafts pro-rata andel av direkte og indirekte eierandeler).

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, 
og kraftmarkedene er avhengige av kapasitet som kan reguleres i 
forhold til etterspørselen. Statkraft har en stor andel fleksibel 
produksjonskapasitet, og i kombinasjon med høy kompetanse 
innen analyse og produksjon bidrar dette til at konsernet 
gjennomgående klarer å forvalte vannressursene på en god 
måte. Konsernet har en avansert prosess for energidisponering 
og tar sikte på å ha produksjonskapasitet tilgjengelig i perioder 
med høy etterspørsel. Statkrafts store magasinkapasitet med 
både sesong- og flerårsmagasiner gjør konsernet i stand til å 
disponere vannressursene i et lengre perspektiv enn ett år. 
Følgelig kan produksjonen holdes høy i perioder med høye priser 
og lavere i perioder med lave priser. I 2016 hadde Statkraft 
rekordhøy produksjon, med høyere produksjon da prisene var 
forholdsvis høye.

Den hydrologiske ressurssituasjonen i Norden var relativt robust i 
begynnelsen av året, men falt noe i løpet av 2016. Ved utgangen 
av året (uke 52) var den samlede magasinfyllingen i Norden på 
91 prosent av normalt nivå. Dette tilsvarer 75 TWh, som er 62 
prosent av en maksimal magasinkapasitet på 121 TWh.
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I 2016 hadde konsernet en kraftproduksjon på totalt 66,0 TWh 
(56,3 TWh), pluss 1,1 TWh fjernvarme (1,1 TWh). 
Vannkraftproduksjonen utgjorde 61,2 TWh, som var 15 prosent 
høyere enn i 2015. Vindkraftproduksjonen falt med 5 prosent fra 
foregående år. En bedre markedssituasjon førte til en økning i 
produksjonstimer for Statkrafts gasskraftverk. I andre halvdel av 
året var det lange perioder med positive marginer mellom kraft- 
og gassprisen og gasskraftproduksjonen for året var den høyeste 
siden 2011.

I 2016 solgte konsernet 40,2 TWh (31,6 TWh) i spotmarkedet, 
tilsvarende 61 prosent av total produksjon (56 prosent). 

Statkraft er en betydelig leverandør til kraftkrevende industri. I 
2016 utgjorde volumet levert på langsiktige kontrakter 22,3 TWh, 
og det meste av dette gikk til industrien i Norden. Den høye 
kontraktsdekningen virker stabiliserende på Statkrafts inntekter. 
Størstedelen av kontraktsvolumet med nordisk industri løper frem 
til 2020.

I Norge er Statkraft pålagt å avgi en andel av kraftproduksjonen 
til fylker og kommuner hvor kraften produseres, såkalt 
konsesjonskraft. Prisen for denne kraften tilsvarer, i korte trekk, 
den gjennomsnittlige produksjonskostnaden med en liten margin, 
slik at prisen blir betydelig lavere enn markedsprisen for kraft. 
Konsesjonskraftvolumet utgjorde 7 prosent av konsernets 
nordiske vannkraftproduksjon i 2016.
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Statkrafts virksomhet

Statkraft endret segmentstrukturen i 2016. De to tidligere 
segmentene Nordisk vannkraft og Kontinental energi og handel 
ble erstattet med Europeisk fleksibel kraftproduksjon og 
Markedsoperasjoner. Segmentene ble endret for å sikre en 
rapporteringsstruktur som er mer i tråd med de strategiske 
fokusområdene og de viktigste prioriteringene i konsernet. Den 
oppdaterte strategien har ført til et klarere skille mellom 
kraftverkene og markedsoperasjonene.

Konsernets driftssegmenter samsvarer med hvordan 
konsernledelsen tar, følger opp og evaluerer sine beslutninger. 
Driftssegmentene er basert på den interne ledelsesinformasjonen 
som med jevne mellomrom blir gjennomgått av konsernledelsen 
og som brukes som grunnlag for ressursallokering og vurdering av 
måloppnåelse.

De andre segmentene, Internasjonal vannkraft, Vindkraft, 
Fjernvarme og Industrielt eierskap, er ikke endret fra tidligere år.

Områder som ikke vises som egne segmenter, presenteres under 
overskriften Annen virksomhet.

Sammenligningstallene er omarbeidet for de nye segmentene.

Basert på den reviderte strategien vil Internasjonal vannkraft bytte 
navn til Internasjonal kraft fra første kvartal 2017. Det blir ingen 
forandringer i segmentets regnskapstall.
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Nøkkeltall - konsolidert virksomhet

Statkraft Europeisk fleksibel Markeds- Internasjonal Vind- Fjern- Industrielt Annen Konsern
-konsern kraftproduksjon operasjoner vannkraft kraft varme eierskap virksomhet posterin

ger
Kraftproduksjon
Installert kapasitet (MW) 5) 17 509 14 461 - 1 086 619 - 1 344 -  - 

1), 2), 3) 2) 1), 2), 3) 2), 4)

Produksjon (TWh) 5) 66,0 54,4 - 4,3 1,9  -   5,5 -  - 

Fjernvarme
Installert kapasitet (MW) 820  -  -  -  - 683 138 4)  -  - 
Produksjon (GWh) 1 062  -  -  -  - 948 114  -  - 

Sluttbrukersalg
Levert energi, nett (TWh) 7,0  -  -  -  -  - 7,0  -  - 
Levert volum, strømkunder (TWh) 14,6  -  -  -  -  - 14,6  -  - 

Resultatregnskap
(Mill. kroner)
Netto driftsinntekter, underliggende 23 033 14 865 1 238 2 234 759 552 3 602 938 -1 155
EBITDA, underliggende 13 863 10 131 414 1 195 192 279 2 041 -343 -46
Driftresultat, underliggende 10 240 8 380 400 517 -196 107 1 496 -418 -46
Driftresultat 3 086 4 529 -758 -819 -781 89 1 259 -381 -52

Balanse (Mill. kroner)
Totale eiendeler 166 630 57 240 179 33 756 12 660 3 521 25 360 24 060 9 854
Investeringer 5 657 1 736 62 1 443 1 489 155 688 83  - 

1) Eksklusiv Baltic Cable (600 MW).
2) Eksklusiv pumpekraft.
3) Inkludert Emden 4, Robert Frank og Kårstø som ligger i kald reserve.
4) Skagerak Energis andel.
5) Inkluderer konsoliderte selskapers andel.



Europeisk fleksibel produksjon
Europeisk fleksibel produksjon er det absolutt største segmentet 
målt etter installert effekt og eiendeler, og også etter netto drifts-
inntekter og resultater. Anleggene har stor grad av fleksibilitet, og 
majoriteten av kapasiteten er relatert til vannkraft i Norge og 
Sverige. Segmentet omfatter i tillegg gasskraftverk i Tyskland og 
Norge, vannkraftverk i Tyskland og Storbritannia og biobaserte 
kraftverk i Tyskland. Baltic Cable, kabelen mellom Sverige og 
Tyskland, er også inkludert.

Segmentets inntekter genereres hovedsakelig i spotmarkedet 
samt fra langsiktige kontrakter som hovedsakelig er til 
kraftkrevende industri i Norge. I tillegg leveres det 
konsesjonskraft. Flerårsmagasiner i Norge og fleksibiliteten i 
kraftverkene gjør det mulig å optimalisere kraftproduksjonen i 
forhold til den hydrologiske situasjonen og kraftprisene. Norsk 
vannkraft optimaliseres derfor over en lengre tidsperiode enn ett 
år. For å redusere risikoen i forbindelse med usikkerhet om 
fremtidige priser og produksjonsvolumer, sikrer Statkraft 
produksjonsinntektene gjennom fysiske bilaterale kontrakter og 
finansiell krafthandel. Den sikrede andelen av produksjonen 
varierer i takt med forventningene om markedsutviklingen og 
produksjonsvolumene.

Volumet som blir omsatt i spotmarkedet, kan variere betydelig fra 
år til år, avhengig av den hydrologiske situasjonen, bl.a. tilsig og 
magasinfylling samt beslutninger om produksjonsoptimalisering. 
Disponeringen av flerårsmagasiner og fleksible kraftverk medfører 
at konsernet normalt oppnår en høyere gjennomsnittspris på 
produsert kraft enn øvrige kraftselskaper i Norge. Energi-
disponeringen måles ved måltallet «Realisert prismargin norsk 
vannkraft», som måler oppnådd volumvektet gjennomsnittpris for 
Statkraft sammenlignet med andre produsenter i Norge. 
Resultatene har over tid vist at energidisponeringen er 5 prosent 
bedre enn konkurrentene over en rullerende femårsperiode.

Produksjonskostnadene knyttet til vannkraft er relativt lave 
sammenlignet med andre typer kraftproduksjonsanlegg. De lave 
produksjonskostnadene blir delvis motvirket av høyere 
skattesatser for norsk vannkraftproduksjon med 33 prosent 
grunnrentebeskatning i 2016 og høy eiendomsskatt i Sverige. For 
å sikre at Statkraft er konkurransedyktig på lang sikt, følges 
kostnadene opp ved hjelp av sammenligninger og måltall som 
måler kostnad per kWh. I 2016 var driftskostnader / sjuårig 
gjennomsnittlig produksjon 13 øre/kWh.

Tilgjengelighet er en viktig faktor for å optimalisere inntektene fra 
vannkraft, og gjennom måltallet «Markedsjustert tilgjengelighet»1 
måler Statkraft om selskapets kraftverk er tilgjengelige når det er 
mest lønnsomt å produsere. Den mest kritisk påvirkbare faktoren 
som har innvirkning på dette måltallet, er hvor effektivt det 
planlegges og gjennomføres vedlikehold på anlegg. Samtidig er 
tilsig og markedspriser viktige eksterne faktorer som påvirker 
resultatene. Markedsjustert tilgjengelighet på vannkraft i 
segmentet varierer generelt mellom 96 og 99 prosent.

Viktige hendelser i 2016
 I 2016 besluttet både den norske og svenske regjering sin 

energipolitikk frem mot 2030. Den norske politikken under-
streker at fleksibel vannkraft fortsatt skal være ryggraden i det 
norske energisystemet. Den svenske langsiktige energi-

1 Markedsjustert tilgjengelighet: 1-(∑tapt produksjoni [MWh]/∑ installert effekt 
[MWh])x(1/rapporteringsperiode [h])

politikken gir et felles veikart for en styrt overgang til et strøm-
system som fullt ut bygger på fornybar energi. Ambisjonen i 
Sverige er å ha 100 prosent fornybar elektrisitet innen 2040. 
Et positivt utfall av den svenske politikken er at 
eiendomsskatten på vannkraft skal reduseres fra 2,8 prosent 
til 0,5 prosent i perioden 2017-2020. Dessuten skal 
sertifikatsystemet opprettholdes i Sverige og utvides med nye 
18 TWh fornybar kraftproduksjon som skal bygges ut i 
perioden frem til 2030, mens den nåværende perioden for ny 
kapasitet i Norge opphører i 2021.

 I 2016 ferdigstilte Statkraft den nye vannkraftstasjonen Nedre 
Røssåga i Nord-Norge og økte dermed kapasiteten med 
100 MW til 350 MW og den økte årsmiddelproduksjonen med 
200 GWh til 2150 GWh. Statkraft startet i tillegg en fullstendig 
oppgradering av vannkraftverket Øvre Røssåga i Nord-Norge.

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Naturkraft 
tillatelse til å stenge ned gasskraftverket på Kårstø.

 Endrede markedsforhold har ført til nedskrivninger i 2016. 
Tyske gasskraftverk ble nedskrevet med 1947 millioner 
kroner, primært som følge av Statkrafts forventning til når 
dekningen av investeringer gjennom kapasitetsgodtgjørelses-
systemet (Capacity Remuneration Mechanism) vil bli innført. I 
tillegg ble noen norske og svenske vannkraftverk og andre 
eiendeler i segmentet nedskrevet med henholdsvis 441 
millioner kroner, 132 millioner norske kroner og 282 millioner 
norske kroner. Hovedindikatorene var lavere markeds-
forventninger og en dom i Gulating Lagmannsrett som med-
fører at Statkraft er skattepliktig eier av Sønnå Høy, og får økt 
eiendomsskatt. Sønnå Høy-saken vil bli fremmet for Høyeste-
rett.

Økonomiske resultater
Vellykket energidisponering og god tilgjengelighet påvirket 
segmentets underliggende EBITDA, som økte med 36 prosent 
sammenlignet med 2015, til 10 131 millioner kroner. 

Segmentets underliggende netto driftsinntekter økte med 
3229 millioner kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med 2015. 
Inntektsveksten skyldtes rekordhøy norsk vannkraftproduksjon og 
høyere nordiske kraftpriser, spesielt mot slutten av året samt 
2,2 TWh gasskraftproduksjon.

Volumet solgt i spotmarkedet var 33,0 TWh. Dette var 42 prosent 
høyere enn i 2015. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i 
EUR/MWh var 28 prosent høyere enn i 2015.

En stor andel av segmentets produksjon blir solgt på langsiktige 
kontrakter, og dette har en stabiliserende virkning på inntektene 
over tid. I 2016 var kontraktsvolumet 18,4 TWh, på linje med 
2015. Det tilsvarer om lag en tredjedel av samlet produksjon.

Underliggende driftskostnader var 9 prosent høyere enn i 2015. 
De viktigste årsakene til denne økningen var et høyere nivå på 
utgiftsførte kostnader for vedlikeholdsprosjekter, høyere utgifter i 
forbindelse med konserntjenester og valutaeffekter.

Segmentet viste et driftsresultat for året på 4529 millioner kroner. 
Resultatet ble negativt påvirket av nedskrivning av eiendeler med 
2802 millioner kroner, og urealiserte verdiendringer knyttet til 
energikontrakter med 1048 millioner kroner.
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Markedsoperasjoner
Markedsoperasjoner er Statkrafts grensesnitt mot internasjonale 
markeder hvor det handles med energi og energirelaterte 
produkter. Segmentet er også ansvarlig for å utvikle nye kunde-
orienterte forretningsmodeller i Europa og andre utvalgte land 
hvor Statkraft har eiendeler. Markedsoperasjoner omfatter trading, 
origination og aktiviteter forbundet med markedsadgang, samt 
dynamisk forvaltningsportefølje som inneholder en varierende 
andel aktivasikrede posisjoner for fortjeneste. I løpet av de siste 
årene har forretningsvirksomheten vokst og ført til en betydelig 
geografisk ekspansjon, slik at Statkraft nå har virksomhet i mange 
europeiske land, samt Brasil og India. Inntektene kan variere 
betydelig mellom forskjellige perioder og år.

Trading og origination-aktiviteter omfatter handel med finansielle 
standardkontrakter, strukturerte produkter og skreddersydde 
avtaler for industri og næringsliv (origination). Statkraft måler 
prestasjonene i trading og origination-aktiviteten gjennom måltallet 
«Trading og origination – avkastning på sysselsatt kapital 
(ROCE)». Målsetningen for dette måltallet ble for første gang ikke 
nådd i 2016.

Den dynamiske forvaltningsporteføljen følges opp på konsernnivå 
og i 2016 skaptes en merverdi som var høyere enn konsernets 
mål, men lavere enn i 2015.

Segmentet leverer markedsadgangstjenester både for Statkrafts 
egne anlegg i Europa og for eksterne produsenter av fornybar 
energi. Hensikten med disse aktivitetene er å optimalisere 
produksjon og inntekter. 

Statkrafts analyseaktiviteter spiller en viktig rolle for Markeds-
operasjoner. Analyseaktivitetene er basert på innsamling og 
behandling av hydrologiske og meteorologiske data samt 
markedsdata. Disse opplysningene brukes til å anslå fremtidige 
markedspriser.

Markedsoperasjoner har også ansvar for å utforske og utvikle nye 
forretningsmodeller innen kundeløsninger i det distribuerte 
energimarkedet.

Viktige hendelser i 2016
 Statkraft inngikk flere nye kraftsalgsavtaler, inkludert en avtale 

på 25 år for solkraft-leasing i India og en på 20 år for 309 MW 
havbasert vindkraft i den belgiske delen av Nordsjøen.

Økonomiske resultater
Segmentets underliggende EBITDA var på 414 millioner kroner, 
648 millioner kroner lavere enn i 2015. Resultatet i 2016 var 
lavere enn forventet, da mange aktiviteter ble påvirket av de 
ustabile kraft- og råvareprisene dette året. Hovedårsaken til 
nedgangen var lavere bidrag fra markedsadgangs- og origination-
aktiviteter. 

Segmentets driftskostnader gikk ned sammenlignet med 2015 på 
grunn av en avsetning for en tapskontrakt som ble bokført i andre 
kvartal 2015. Denne avsetningen ble reversert i fjerde kvartal 
2016.

Segmentet viste et driftsresultat for året på -758 millioner kroner. 
Resultatet ble negativt påvirket av urealiserte verdiendringer for 
energikontrakter med 1158 millioner kroner.

Internasjonal vannkraft 
Internasjonal vannkraft har virksomhet i markeder med forventet 
høy vekst og økende behov for energi. Statkraft satser i utvalgte 
markeder der konsernets vannkraftkompetanse kan skape verdi. 
Virksomheten omfatter vannkraftaktiviteter i Sørøst-Europa, Sør-
Amerika og Sør-Asia samt eierandelen på 50 prosent i SN Power. 
Noen investeringer foretas sammen med lokale partnere eller 
internasjonale investorer.

Produksjonskostnadene følges opp gjennom måltallet «Total 
kostnad per kWh»2. Kostnadene var innenfor målet i 2016.

Viktige hendelser i 2016
 Statkraft ferdigstilte sitt første kraftverk i Albania. Kraftverket 

Banja på 73 MW er det første av to som bygges som en del 
av det 256 MW store vannkraftprosjektet Devoll.

 I 2016 ble Devoll prosjektet nedskrevet med 1071 millioner 
kroner grunnet lavere forventede langsiktige priser og 
oppdatert markedsvurdering. I Brasil ble det foretatt nedskriv-
ninger på 160 millioner kroner. Disse nedskrivningene 
skyldtes først og fremst restrukturering av virksomhet, for-
ventet lavere produksjon fra en vindpark og redusert verdi for 
noen landområder. Det var også en økning i avsetningen for 
Çetin-prosjektet i Tyrkia på 105 millioner kroner.

 Statkraft startet en prosess for å selge det delvis bygde 
vannkraftverket Çetin i Tyrkia. Byggearbeidet på det 517 MW 
store anlegget er foreløpig stoppet.

Økonomiske resultater
Underliggende EBITDA ble mer enn doblet i forhold til 2015. 
Økningen skyldtes hovedsakelig ny kapasitet og helårseffekt av 
konsolideringen av Statkraft Energias Renováveis (SKER) i 
Brasil. I juli 2015 økte Statkraft sin aksjepost i SKER, en 
transaksjon som endret kontroll fra å være en investering i et 
tilknyttet selskap til å bli en investering i et datterselskap.

Segmentets netto driftsinntekter økte med 855 millioner kroner til 
2234 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av helårseffekten av 
vannkraftverket Cheves i Peru, som kom i gang mot slutten av 
2015, og helårseffekten av SKER-konsolideringen. Kraftproduk-
sjonen var på 4,3 TWh i 2016, en økning på 19 prosent sammen-
lignet med 2015. Mer enn 80 prosent av produksjonen ble solgt på 
langsiktige kontrakter. Den store andelen på kontrakter har en 
stabiliserende effekt på segmentets inntekter.
 
Resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet var 
bedre enn i 2015. Dette skyldtes i stor grad India, der resultatet i 
2015 ble påvirket av nedskrivninger på 384 millioner kroner. 
Bidraget i 2016 ble negativt påvirket av en nedskrivning og lavere 
anslått verdi av utsatte skattefordeler i Chile på i alt 203 millioner 
kroner og en nedskrivning i SN Power på 76 millioner kroner. 
Begge nedskrivningene i 2016 skyldtes hovedsakelig en for-
ventning om lavere langsiktige priser.

Økningen i underliggende driftskostnader på 519 millioner kroner, 
skyldtes hovedsakelig helårseffekten av oppkjøpet av Empresa 
Eléctrica Pilmaiquén i Chile i 2015 og helårseffekten av SKER-
konsolideringen.

Segmentet hadde et driftsresultat for året på -819 millioner kroner, 
negativt påvirket av nedskrivninger av eiendeler og relaterte 
kostnader i konsoliderte datterselskaper på 1336 millioner kroner.

2) Samlet kostnad per kWh: Produksjonskostnader/normalisert produksjonsvolum. 
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Vindkraft
Vindkraft omfatter Statkrafts satsing innenfor vindkraft på land og 
til havs. Segmentet har landbaserte vindparker i drift i Norge, 
Sverige og Storbritannia samt en havvindpark i drift og en under 
bygging i Storbritannia. Inntektene kommer fra salg av kraft til 
spotpris, samt inntekter fra støtteordninger.

Produksjonskostnadene forbundet med vindkraft følges opp 
gjennom måltallet «Variable kostnader per kWh»3. Kostnadene i 
2016 lå innenfor målet både for vindkraft på land og til havs.

Tilgjengeligheten følges opp gjennom måltallet «Markedsjustert 
tilgjengelighet»4. Tilgjengeligheten for vindkraft til havs var innen-
for målet, mens tilgjengeligheten for vindkraft på land var under 
målet. 

Viktige hendelser i 2016
 Statkraft, TrønderEnergi og det europeiske investorkonsortiet 

Nordic Wind Power besluttet å bygge Fosen, et 1000 MW 
landbasert vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Utbyggingen har 
startet, og programmet består av seks prosjekter. Det første 
prosjektet, Roan vindpark, vil bli satt i kommersiell drift i 2018. 
Når alle de seks prosjektene står ferdige i 2020, vil de 
produsere 3,4 TWh i året. 

 Statkraft fullførte byggingen av Andershaw Wind Farm i 
Skottland i fjerde kvartal. Den landbaserte vindparken har en 
installert kapasitet på 36 MW.

 På grunn av manglende investeringskapasitet har Statkraft 
besluttet å stanse nyinvesteringer i havvind og har begynt å 
forberede salg av havvindeiendeler i Storbritannia.

 Endrede markedsforhold har ført til nedskrivninger innen 
segmentet, og i 2016 ble vindparker i Sverige skrevet ned 
med 585 millioner kroner på grunn av lavere forventede lang-
siktige priser. 

Økonomiske resultater
Segmentets underliggende EBITDA var på 192 millioner kroner i 
2016, en økning på 117 millioner kroner sammenlignet med 
2015. EBITDA ble påvirket av lavere produksjon enn normalt til 
tross for ny installert kapasitet i Sverige. Høyere priser og lavere 
driftskostnader motvirket lavere produksjon og hadde en positiv 
innvirkning på EBITDA. 

Underliggende netto driftsinntekter var på 759 millioner kroner i 
2016, en økning på 7 prosent sammenlignet med 2015. Mens 
de nordiske vindparkene hadde høyere enn normal produksjon i 
2015, var produksjonen betydelig lavere enn normalt i 2016. 
Dette skyldtes mindre vindressurser. Ny kapasitet i Sverige og 
høyere nordiske kraftpriser oppveide imidlertid for den relativt 
lave produksjonen. Produksjonen fra vindparkene i Storbritannia 
var lavere i 2016 enn i 2015 grunnet mindre vindressurser. 

Driftskostnadene var lavere enn i 2015, hovedsakelig på grunn av 
redusert aktivitet i forbindelse med prosjektutvikling. 

Segmentet hadde et driftsresultat på -781 millioner kroner i 2016, 
negativt påvirket av nedskrivningene på 585 millioner kroner.

3) Variabel kostnad per kWh: Alle variable produksjonskostnader/normalisert 
produksjonsvolum. 
4) Markedsjustert tilgjengelighet beregnes som reduksjonen fra 100 prosent 
tilgjengelighet som den estimert tapte produksjonen representerer i forhold til maksimal 
teoretisk produksjon. 

Fjernvarme
Fjernvarme har virksomhet i Norge og Sverige. Inntektene i Norge 
er påvirket av kraftpriser, nettleie og avgifter. I Sverige påvirkes de 
av den alternative kraftprisen til kunder, og prisene er enten faste 
eller indeksregulerte. Avfall, biomasse, elektrisitet, olje og gass er 
viktige innsatsfaktorer i produksjonen av fjernvarme.

På konsernnivå vurderes resultatene gjennom måltallet «Realisert 
prismargin»5. I 2016 oppnådde Fjernvarme en margin som var 
høyere enn målet.

Viktige hendelser i 2016
 Fjernvarmeanlegget i Årvollskogen åpnet i september. Når 

utbyggingen er ferdig vil Statkraft produsere 63 GWh fjern-
varme i Moss/Rygge.

 Statkraft inngikk avtale med Rockwool for leveranse av 
7,5 GWh. Overskuddsvarme fra Rockwools fabrikker i 
Trondheim og Moss vil bli brukt som fjernvarme i de to byene. 

 Statkraft fullførte ombyggingen av topplastforsyningen i Åmål i 
Sverige. Det betyr at Statkrafts varmeproduksjon i Sverige er 
fossilfri i normalår. 

 Det lille varmeanlegget i Klæbu ble solgt til Klæbu Bioenergi. 
Anlegget har en installert effekt på 7,1 MW og produserte 
4,9 GWh i 2016. Statkraft solgte også det lille varmeanlegget i 
Levanger til Innherred Biovarme. Anlegget har en installert 
effekt på 4 MW og produserte 4,3 GWh i 2016.

Økonomiske resultater
Som i foregående år fortsatte veksten i segmentets under-
liggende EBITDA og endte på 279 millioner kroner i 2016, en 
vekst på 31 prosent sammenliknet med 2015. Oppgangen 
skyldtes en kombinasjon av høyere volum, bedre priser på 
varme og avfallshåndtering samt høy tilgjengelighet og god 
brenselmiks. I tillegg hadde helårseffekten av oppkjøpet av 
Gardermoen varmeanlegg samt nye kunder i eksisterende 
aktiviteter en positiv virkning. 

Driftskostnadene var noe høyere enn i 2015. Dette skyldtes 
hovedsakelig høyere utgifter forbundet med konserntjenester. 

Segmentet hadde et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2016, 
negativt påvirket av nedskrivning av eiendeler på 18 millioner 
kroner.

5) Realisert prismargin: (Salgsinntekter + avfallshåndteringsinntekter – 
energikjøpskostnader)/levert volum.

19 STATKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2016



Industrielt eierskap
Industrielt eierskap omfatter forvaltning og utvikling av norske 
eierinteresser, og inkluderer selskapene Skagerak Energi, 
Fjordkraft, BKK, Agder Energi og Istad. De to førstnevnte 
konsolideres i konsernregnskapet, mens de tre øvrige rapporteres 
som tilknyttede selskaper. Skagerak Energis virksomhet er 
konsentrert rundt produksjon av kraft, nettvirksomhet, fjernvarme-
virksomhet, elektroentreprenørvirksomhet og naturgass-
distribusjon. Fjordkrafts virksomhet er konsentrert rundt salg av 
strøm til privatpersoner og bedrifter.

Viktige hendelser i 2016
 BKK fullførte rehabiliteringen av vannkraftverket Matre 

Haugsdal. Kapasiteten er fordoblet til 180 MW og 
gjennomsnittsproduksjonen økte med 72 GWh til 612 GWh. 
BKK inngikk også en avtale om å selge sentralnettet til 
Statnett.

 I fjerde kvartal satte BKK i drift den nye 300 (420) kV-kraft-
ledningen mellom Kollsnes og Mongstad. 

 Agder Energi fullførte vannkraftverket Iveland 2.  Installert 
effekt er 44 MW og gjennomsnittlig årlig produksjon er 150 
GWh.

 Agder Energi besluttet å investere i aggregat nummer to i 
vannkraftverket Skjerka. Kraftverket har en gjennomsnittlig 
årsproduksjon på 650 GWh. Den nye generatoren vil øke 
produksjonsverdien i vassdraget. 

 Kraftleverandøren LOS, et heleid datterselskap av Agder 
Energi, kjøpte opp den svenske kraftleverandøren Telge Kraft 
for å styrke selskapets tilstedeværelse på det nordiske 
markedet. Totalt levert volum vil øke fra 10 TWh til 23 TWh 
per år. 

 Naturgassleverandøren Skagerak Naturgass, et heleid datter-
selskap av Skagerak Energi, åpnet fyllestasjoner for biogass 
og inngikk avtaler for levering av biogass til offentlige busser 
og søppelbiler på Grenland og i Vestfold.

Økonomiske resultater
Segmentets underliggende EBITDA på 2041 millioner kroner 
var 6 prosent lavere enn i 2015. Nedgangen skyldtes hoved-
sakelig negative urealiserte endringer i energikontraktene i 
Agder Energi.

Netto driftsinntekter fra konsolidert virksomhet økte sammen-
lignet med 2015, hovedsakelig på grunn av høyere kraftpriser 
og høyere inntekter fra nettvirksomheten i Skagerak Energi. 
Kraftproduksjonen i segmentet var på 5,5 TWh, på samme nivå 
som i 2015. 

Segmentets driftsresultat for året var på 1259 millioner kroner, 
negativt påvirket av urealiserte verdiendringer i energikontrakter 
i konsoliderte datterselskaper på 237 millioner kroner.
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Økonomiske resultater6

Rekordhøy vannkraftproduksjon i Norge og høyere nordiske 
kraftpriser, kombinert med god energidisponering, førte til en 
forbedring i konsernets EBITDA. Økningen ble forsterket av en 
positiv utvikling for internasjonal vannkraft. Alle segmenter bidro 
positivt til EBITDA i 2016. Driftskostnadene var på samme nivå 
som i 2015.

Nedskrivninger og negative urealiserte verdiendringer i energi-
kontraktene innvirket på årets resultat og 2016 endte med et 
resultat etter skatt på -179 millioner kroner. Ved utgangen av 2016 
var konsernets egenkapital 4821 millioner lavere enn ved 
utgangen av 2015. Nedgangen skyldtes hovedsakelig valuta-
effekter.

I det etterfølgende legges hovedvekten på å presentere resultatet 
fra den underliggende driften for poster til og med driftsresultat. 
Urealiserte verdiendringer for energikontrakter og justerte 
vesentlige poster i konsolidert virksomhet forklares i avsnittet 
”Poster holdt utenfor underliggende driftsresultat”. Resultat-
elementer etter driftsresultat analyseres i henhold til regnskaps-
messig resultat.

6) Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2015

Avkastning på investeringer
Målt ved ROACE7 oppnådde konsernet en avkastning på 
11,1 prosent i 2016, hvilket var 3,3 prosentpoeng høyere enn i 
2015. Forbedringen skyldtes primært bedre driftsresultat, hoved-
sakelig på grunn av høyere nordiske kraftpriser og høyere norsk 
vannkraftproduksjon. 

Underliggende driftsinntekter
Statkrafts inntekter kommer fra spotsalg, salg på kontrakter til 
industrien, finansiell handel, nettvirksomhet samt fjernvarme og 
kraftsalg til sluttbruker. I tillegg leverer konsernet konsesjonskraft. 
Hovedgrunnlaget for Statkrafts inntekter er kraftpris, energi-
optimalisering og produksjon. Produksjonsinntektene 
optimaliseres gjennom finansiell handel med kraft, og konsernet 
driver med trading og energihandel.

Netto driftsinntekter var på 23 033 millioner kroner i 2016, 16 
prosent høyere enn i 2015. Europeisk fleksibel kraftproduksjon 
økte vesentlig som et resultat av rekordhøy norsk vannkraft-
produksjon og betydelig høyere nordiske kraftpriser, mens 
inntektene til segmentet Markedsoperasjoner falt som følge av at 

7) ROACE (prosent): (Driftsresultat justert for urealiserte verdiendringer for 
energikontrakter og justerte vesentlige poster x 100) / Gjennomsnittlig sysselsatt kapital.
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mange aktiviteter ble påvirket av volatile kraft- og råvarepriser i 
løpet av året. Internasjonal vannkraft opplevde en vesentlig 
økning, hovedsakelig på grunn av helårseffekten av Cheves 
vannkraftverk i Peru og helårseffekten av konsolideringen av 
Statkraft Energias Renováveis (SKER) i Brasil. De andre 
segmentene hadde mindre endringer i netto driftsinntekter. 

Underliggende driftskostnader
Totalt økte konsernets driftskostnader med 3 prosent sammen-
lignet med 2015. Økningen var primært relatert til avskrivninger for 
SKER og Cheves. 

Underliggende EBITDA og underliggende driftsresultat
Underliggende EBITDA økte med 28 prosent fra 2015 og drifts-
resultatet økte med 37 prosent til henholdsvis 13 863 millioner 
kroner og 10 240 millioner kroner. Konsernets EBITDA og drifts-
resultat stammer i stor grad fra segmentet Europeisk fleksibel 
produksjon, som bidro med henholdsvis 73 prosent (68 prosent) 
og 82 prosent (76 prosent) av totalen.

Poster holdt utenfor underliggende driftsresultat
Totalt i 2016 hadde urealiserte verdiendringer i energikontrakter 
og justerte vesentlige poster en negativ innvirkning på 7154 
millioner kroner (-3002 millioner kroner). 

Urealiserte verdiendringer for energikontrakter som det er justert 
for i det underliggende driftsresultatet utgjorde -2413 millioner 
kroner (609 millioner kroner). De største bidragsyterne til den 
negative resultateffekten var innebygde derivater for bilaterale 
industrikontrakter som utviklet seg negativt som følge av en 
sterkere norsk krone i forhold til euro, og den finansielle 
risikoreduksjonsporteføljen, som viste en negativ utvikling hoved-
sakelig på grunn av realisering av overskudd i 2016.

Justerte vesentlige poster holdt utenfor underliggende resultat 
utgjorde -4741 millioner kroner i 2016 (-3610 millioner kroner). 
Disse var i hovedsak relatert til nedskrivninger av gasskraftverk og 
øvrige anlegg i Tyskland på 2229 millioner kroner, et vannkraft-
prosjekt i Albania på 1071 millioner kroner, vindparkene i Sverige 
på 585 millioner kroner og vannkraftanlegg i Norden på 573 
millioner kroner. Nedskrivningene var primært forbundet med 
Statkrafts lavere markedsforventninger. 161 millioner kroner ble 
nedskrevet i Brasil, hovedsakelig i forbindelse med restrukturering 
av virksomhet, en vindpark hvor det forventes lavere produksjon, 
samt lavere verdi på landområder. I tillegg ble et norsk fjernvarme-
anlegg nedskrevet med 18 millioner kroner. Det var også en 
økning i avsetninger for Çetin-prosjektet på 105 millioner kroner 
grunnet en forlenget prosess for å finne en akseptabel løsning. 

STATKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2016 22



Finansposter
Nedgangen i finansinntekter skyldtes primært lavere 
gjennomsnittslikviditet i 2016 sammenlignet med 2015. 

Finanskostnadene var lavere, hovedsakelig på grunn av et tap 
knyttet til et trinnvis oppkjøp i Brasil i 2015. Lavere renter i 2016 
hadde en positiv innvirkning på rentekostnader, men dette ble i 
stor grad motvirket av lavere kapitalisering på lånekostnader i 
prosjektene.

Netto valutaeffekter utgjorde en gevinst på 2847 millioner kroner  
(-3445 millioner kroner), i hovedsak som følge av en sterkere 
norsk krone mot EUR og GBP. 

Skatt
Regnskapsmessig skattekostnad var på 5402 millioner kroner 
(1548 millioner kroner). Økningen i skattekostnad skyldtes i 
hovedsak en forbedring i resultatet før skatt, som var på 5223 
millioner kroner i 2016 sammenliknet med et negativt resultat før 
skatt på 821 millioner kroner i 2015.  De viktigste driverne for 
økningen i skattekostnad var bedre resultat fra netto finansposter, 
høyere nordiske kraftpriser og økt norsk kraftproduksjon. 
 
Betalbar resultatskatt utgjorde 2762 millioner kroner, en økning på 
2333 millioner kroner sammenlignet med 2015. Betalbar 
grunnrenteskatt økte med 768 millioner kroner på grunn av høyere 
kraftpriser og norsk vannkraftproduksjon. Betalbar 
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Urealiserte verdiendringer energikontrakter
Mill. kroner 2016 2015
Produksjon -426 -790
Salgs- og tradingvirksomhet -1 434 -1 143
Kunder -956 -357
Annet -1  -   
Salgsinntekter -2 817 -2 290

Produksjon  -   -86
Salgs- og tradingvirksomhet 338 1 754
Kunder 66 12
Annet  -    -   
Energikjøp 404 1 680

Vesentlige poster
Mill. kroner 2016 2015
Gevinst ved salg av eiendeler - 226
Nedskrivninger og relaterte kostnader -4 741 -3 836
Vesentlige poster -4 741 -3 610

Finansposter
Mill. kroner 2016 2015
Renteinntekter 323 378
Andre finansinntekter 58 43
Finansinntekter 380 421
Rentekostnader -1 301 -1 322
Andre finanskostnader -110 -736
Finanskostnader -1 411 -2 058
Netto valutaeffekter 2 847 -3 445
Andre finansposter 321 -237
Netto finansposter 2 137 -5 318

Netto valutaeffekter
Mill. kroner 2016 2015
Valutasikringer og korte valutaopsjoner 1 600 -1 794

Realisert 110 -1 675
Urealisert 1 490 -119

Gjeld i utenlandsk valuta 939 -838
Realisert 964 -306
Urealisert -25 -532

Interne lån, felles virksomhet
og tilknyttede selskaper 308 -813

Realisert 1 216 -2 635
Urealisert -908 1 822

Netto valutaeffekter 2 847 -3 445
Realisert 2 290 -4 616
Urealisert 557 1 171



grunnrenteskatt beløp seg til 2249 millioner kroner og utgjorde 
dermed en vesentlig del av konsernets skattekostnad. Største-
delen av skattekostnaden relaterte seg til Norge. Den høye 
effektive skattesatsen forklares i hovedsak av nedskrivninger uten 
balanseført utsatt skattefordel, samt grunnrenteskatt som ilegges 
norsk vannkraftproduksjon. 

Kontantstrøm
Konsernets operasjonelle virksomhet ga en kontantstrøm på 8371 
millioner kroner i 2016 (8639 millioner kroner). 

Nettoinntekt8, justert for ikke-kontanteffekter, var på 10 390 
millioner kroner (11 167 millioner kroner), inklusiv endring i kort-
siktige og langsiktige poster. Endringer i kortsiktige og langsiktige 
poster hadde en negativ effekt på 1680 millioner kroner (positiv 
effekt på 4651 millioner kroner). Av disse utgjorde kortsiktige 
poster -1312 millioner kroner (4241 millioner kroner). Disse 
relaterte seg i hovedsak til arbeidskapital, kontantsikkerhet og 
endringer i depositumskonti. Betalt skatt utgjorde -2564 millioner 
kroner (-3062 millioner kroner) og utbytte fra selskaper innregnet 
etter egenkapitalmetoden var 545 millioner kroner (534 millioner 
kroner). 

Nettoinvesteringer9 utgjorde -6817 millioner kroner (-9834 millioner 
kroner). Dette var hovedsakelig investeringer i varige driftsmidler 
på til sammen -5331 millioner kroner (-8720 millioner kroner), 
netto kontantstrøm i forbindelse med lån til selskaper innregnet 
etter egenkapitalmetoden på -933 millioner kroner (221 millioner 
kroner) og dekonsolidering av kontanter og kontantekvivalenter i 
Dudgeon Offshore Ltd på -404 millioner kroner. 

Netto likviditetsendring fra finansiering var -3217 millioner kroner 
(-2603 millioner kroner). Opptak av gjeld var 4642 millioner kroner 
(14 409 millioner kroner). Nedbetaling av gjeld utgjorde -7632 
millioner kroner (-11 864 millioner kroner). Utdelt utbytte og 
konsernbidrag utgjorde -226 millioner kroner (-5157 millioner 
kroner).

Valutakurseffekter på kontanter og kontantekvivalenter utgjorde    
-85 millioner kroner.

8) Nettoinntekt: Kontantstrøm fra driften, eksklusiv betalt skatt og utbytte fra tilknyttede 
selskaper
9) Nettoinvesteringer inkluderer investeringer betalt ved årets slutt, innbetalinger fra salg 
av anleggsmidler, netto likviditet ut fra konsernet ved overtakelse av virksomhet samt 
inn- og utbetalinger av lån.

Statkraft måler evnen til å møte framtidige forpliktelser gjennom 
måltallet «Korttids likviditetsevne»10, og ved utgangen av 2016 var 
måltallet innenfor målsettingen som er mellom 1,5 og 4,0. 

Kapitalstruktur
Hovedmålsettingene for konsernets styring av kapitalstruktur er å 
ha en fornuftig balanse mellom soliditet og ekspansjonsevne, 
samt å opprettholde en sterk kredittrating. Det viktigste måltallet 
for konsernets styring av kapitalstruktur er langsiktig kredittrating.

Virkemidler ved styring av kapitalstruktur på lang sikt er i hoved-
sak opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld, samt inn- og 
utbetalinger av innskutt kapital fra og til eier. Konsernet er ikke 
pålagt eksterne krav med hensyn til styring av kapitalstruktur 
annet enn det som følger av markedets forventninger og eiers 
krav om utbytte.

Konsernet søker å hente fremmedkapital fra ulike lånemarkeder. 
Ved låneopptak søker Statkraft å sikre en jevn tilbakebetalings-
profil, og nåværende forfallsprofil er i tråd med dette målet. Nye 
låneopptak planlegges i henhold til likviditetsprognose, 
investeringsbeslutninger og salg av eiendeler.

Ved utgangen av 2016 utgjorde netto rentebærende gjeld11 
32 453 millioner kroner mot 35 036 millioner kroner ved inngangen 
til året. Nedgangen skyldtes lavere investeringer. Netto rente-
bærende gjeldsgrad var 28,0 prosent mot 28,4 prosent ved 
utgangen av 2015.

Langsiktig rentebærende gjeld fra Statkraft SF til Statkraft AS 
utgjorde 400 millioner kroner ved utgangen av året.

Omløpsmidler, utenom kontanter og kontantekvivalenter, var 
20 041 millioner kroner (18 883 millioner kroner) og kortsiktig 
rentefri gjeld var 21 819 millioner kroner (18 994 millioner kroner) 
ved utgangen av 2015.

Ved utgangen av året hadde Statkraft en egenkapital på 83 519 
millioner kroner mot 88 340 millioner kroner ved inngangen til året. 
Dette tilsvarte 50,1 prosent av totalkapitalen (49,9 prosent).

10) Korttids likviditetsevne: (IB likviditetsevne + Prognose innbetalinger neste 6 måneder) 
/ (Forfall gjeld og utbytte de neste 6 måneder + (Grenseverdi x prognoseutbetaling fra 
driften / Investeringer neste 6 måneder). 
11) Netto rentebærende gjeld: Brutto rentebærende gjeld – bankinnskudd, kontanter og 
lignende eksklusiv bundne midler – kortsiktige finansielle plasseringer.
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Finansiell styrke og rating
Et viktig mål for Statkraft er å beholde ratingen hos de to store 
ratingbyråene, Standard & Poor’s og Moody’s. Et viktig nøkkeltall 
Statkraft følger i forhold til kredittrating, er kontantstrøm fra drift i 
forhold til netto rentebærende gjeld. Statkraft AS har en kreditt-
rating på A- (negative outlook) fra Standard & Poor’s og Baa1 
(stable outlook) fra Moody’s. Se note 6.

Investeringer
I samsvar med konsernets strategi er prosjektaktivitetsnivået 
skalert ned i 2016.

Statkraft investerte til sammen 5657 millioner kroner i 2016 
(13 557 millioner kroner). Omtrent halvparten av investeringene 
ble foretatt i Norge. Om lag to tredjedeler av alle investeringer var 
i ny produksjonskapasitet. Vedlikeholdsinvesteringene var primært 
i forbindelse med vannkraft i Norden. De største investeringene i 
ny kapasitet var knyttet til vindparker på Fosen, vannkraftverkene 
Nedre Røssåga og Ringedalen i Norge, vannkraftprosjektet Devoll 
i Albania, havvindparken Dudgeon og vindparken Andershaw i 
Storbritannia.
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Gjeld og rentenivå
%/Mill. kroner Andel 31.12.2016 Rente 2016
NOK 35% 4,4 %
EUR 46% 2,6 %
GBP 13% 0,7 %
BRL 3% 8,4 %
USD 2% 5,9 %
CLP/CLF 1% 6,4 %
Flytende rente 58%
Fast rente 42%



Risikostyring
Statkraft er eksponert for risiko gjennom hele verdikjeden. De 
viktigste risikoene er knyttet til markedsoperasjoner, 
finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og 
rammebetingelser.

Statkraft’s prosess for risikostyring
Vekst og økt internasjonalisering, kombinert med fundamentale 
endringer i energisektoren, stiller større krav til risikostyringen. 
Risikostyringen er en integrert del av Statkrafts styringsmodell 
gjennom en risikobasert tilnærming for å sette mål, prioriteringer 
og følge opp forretningsområdene og stabene. Konsernets 
samlede risikobilde konkluderes av konsernledelsen og 
rapporteres til styret. Statkraft har en sentral investeringskomite 
for å sikre at risikovurderingene har tilfredsstillende kvalitet i 
forkant av investeringsbeslutningene.

Markedsrisiko i energimarkedene
Statkraft er eksponert for betydelig markedsrisiko i forbindelse 
med produksjon og handel med kraft. Inntektene fra 
kraftproduksjonen er eksponert for volum- og prisrisiko:
 Både kraftpriser og produksjonsvolum påvirkes av vær og 

nedbørsmengde, og kraftprisene avhenger av produksjons-, 
forbruks- og overføringsforholdene i kraftmarkedet.

 Kraftprisene påvirkes også av gass-, kull- og oljepriser, 
priser på CO2-kvoter, støtteregimer og innføringen av ny 
teknologi for kraftproduksjon.

Statkraft håndterer markedsrisiko i energimarkedene ved å 
handle fysiske og finansielle instrumenter i flere markeder, i 
tillegg til å inngå langsiktige, bilaterale avtaler. Økt integrering av 
energimarkedene har stor betydning for forretningsmodeller og 
håndtering av risiko. Statkraft legger derfor vekt på å se de ulike 
markedene i sammenheng. Konsernets sikringsstrategier er 

regulert av rammer for posisjonenes volum og verdi, og kriterier 
for å vurdere nye kontrakter mot forventede inntekter og 
nedsiderisiko. Porteføljen justeres kontinuerlig i henhold til vår 
gjeldende oppfatning av fremtidige priser og egen 
produksjonsevne.

Statkrafts virksomhet innen energihandel og tjenester består av 
både handel med standardprodukter på energibørser og salg av 
tjenester eller produkter tilpasset den enkelte kunde. Risiko 
håndteres gjennom mandater som dekker råvarer, geografiske 
områder og varighet. En uavhengig middle office-funksjon sikrer 
objektivitet i vurdering og håndtering av risiko.

Salgsvirksomheten er eksponert for usikkerhet i salgsprisen til 
privatkunder og bedrifter, samt innkjøpsprisen i engrosmarkedet. 
Gjennom å sikre symmetri i eksponeringen mellom kundene og 
innkjøpene i engrosmarkedet, samt bruk av finansielle 
instrumenter, begrenser Statkraft nettoeksponeringen. Det er 
også markedsrisiko i fjernvarmevirksomheten som følge av 
usikkerhet i brenselprisene (avfall, olje, gass, kraft med flere) og 
prisene til kundene. Prisene til kundene er imidlertid knyttet opp 
til brenselprisene, slik at nettoeksponeringen mot prisendringer 
er begrenset.

Finansiell risiko
Den sentrale finansfunksjonen samordner og ivaretar den 
finansielle risikoen knyttet til valuta, renter og likviditet, inkludert 
refinansiering og nye låneopptak. Konsernet er eksponert for 
valutarisiko gjennom:
 Integrasjonen mellom det nordiske og de kontinentale 

kraftmarkedene
 Konsernets krafthandel i euro
 Finansiering
 Andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske 

datterselskaper og tilknyttede selskaper

• Ledelse 
• Strategi, prinsipper og 

retningslinjer
• Organisering og 

ressurser
• Partnerskap
• Bedriftskultur

RISIKOEKSPONERING I VERDIKJEDEN

Utvikling Utbygging Produksjon Energidisponering 
og krafthandel

Distribusjon/ 
sluttbruker

• Valutarisiko • Valuta- og renterisiko • Hydrologi
• Kraft-, brensel- og  CO2-

priser

• Kraft- og brenselspriser
• Volumrisiko knyttet til forbruk
• Renterisiko for nettinntekter

• Brudd på etterlevelse og 
svekket omdømme 

• Økonomisk tap 
(erstatningskrav)

• Skader på ansatte, 
leverandører eller 
tredjeparter

• Miljøskader
• Brudd på etterlevelse og 

svekket omdømme
• Skader og tap på egne og  

tredjeparts produksjons-
anlegg og andre eiendeler

• Økonomisk tap 

• Skader på ansatte, 
leverandører eller 
tredjeparter

• Miljøskader
• Skader og tap på egne og  

tredjeparts produksjons-
anlegg og andre eiendeler

• Økonomisk tap 

• Brudd på etterlevelse og 
svekket omdømme 

• Økonomisk tap (bøter og 
erstatningskrav)

• Skader på ansatte, 
leverandører eller 
tredjeparter

• Skader og tap på egne og  
tredjeparts produksjons-
anlegg og andre eiendeler

• Økonomisk tap 

OVERORDNEDE 
RISIKOFAKTORER

RISIKO I 
VERDIKJEDEN

Markedsrisiko

Operasjonell og 
prosjektrisiko

RAMMEBETINGELSER OG LANDFORHOLD

• Skatt, avgifter og 
konkurranselovgivning 

• EU og EØS rammebetingelser
• Nasjonale lover og reguleringer
• Lisenser og konsesjoner

• Støtteregimer
• Regjering og Stortinget
• Kulturelle forhold

FINANSIELT

• Rente- og valutarisiko
• Finansiering/ likviditet
• Motpartsrisiko 

(krafthandel og 
overskuddslikviditet) 

• Garantier

LEDELSEMENNESKER

• Roller og ansvar
• Ferdigheter og 

kunnskap
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Valuta- og renterisikoen reguleres gjennom mandater. I styringen 
er terminkontrakter i valuta, rentebytteavtaler og terminavtaler for 
renter de viktigste instrumentene. Likviditetsrisikoen i Statkraft 
knytter seg til avvik mellom løpetid på de finansielle forpliktelsene 
og kontantstrømmene som genereres av eiendelene. 
Likviditetsrisikoen håndteres hovedsakelig gjennom gode 
lånemuligheter, trekkfasiliteter og minimumskrav til konsernets 
likviditetsbeholdning.

Statkraft er eksponert for kreditt- og motpartsrisiko gjennom 
krafthandel og plassering av overskuddslikviditet. Før 
avtaleinngåelse blir kredittverdigheten til alle motparter vurdert og 
eksponeringen mot enkeltmotpartene begrenses av mandater 
basert på kredittverdighet. Både markedsrisikoen i 
energimarkedene og den øvrige finansielle risikoen, samt 
eksponering i forhold til mandatene, følges opp av uavhengige 
middle office-funksjoner og rapporteres jevnlig til konsernledelsen 
og styret.

Operasjonell risiko
Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for operasjonell 
risiko. Den operasjonelle risikoen er størst innenfor 
gjennomføringen av investeringsprosjekter og driftsaktiviteter. 
Dette kan medføre:
 Skader på konsernets ansatte, kontraktører eller tredjepart
 Skader på miljøet
 Brudd på etterlevelse av lover og regler og svekket 

omdømme
 Skader og tap på egne og tredjeparts produksjonsanlegg og 

øvrige eiendeler
 Økonomisk tap

Statkrafts førsteprioritet er å gjennomføre utbyggingsaktiviteter og 
drift på en ansvarlig måte. Statkraft tolererer ikke og jobber aktivt 
mot enhver type for økonomisk kriminalitet, og en rekke 
korrupsjons- og mislighetsforebyggende aktiviteter er iverksatt for 
å sikre god etterlevelse av lover og regler og høy etisk standard. 
Risikostyring i tidligfase av utviklingen for et investeringsprosjekt 
er en viktig suksessfaktor.

Statkraft har etablert forsikringsordninger som omfatter alle 
vesentlige skadetyper, blant annet gjennom konsernets eget 
forsikringsselskap Statkraft Forsikring. Statkraft håndterer den 
operasjonelle risikoen gjennom detaljerte prosedyrer for aktiviteter 
i samtlige operative enheter og ulike typer beredskapsplaner. 
Videre har Statkraft et omfattende system for å registrere og 
rapportere risiko, farlige forhold, uønskede hendelser og skader. 
Slike saker analyseres fortløpende for å forebygge og begrense 
eventuelle konsekvenser, samt for å sikre at 
årsakssammenhenger følges opp og nødvendige tiltak iverksettes.

Alle prosjekter i Statkraft gjennomfører systematiske 
risikovurderinger. Det skjer ved at det for hvert prosjekt:
 Allokeres en prosjektreserve for større investeringer 
 Gjennomføres oppfølging og rapportering av forhold som 

har betydning for utviklingen og gjennomføringen av 
prosjektet

 Vurderes og planlegges tiltak som skal håndtere risikoene i 
prosjektet

Det vies mye oppmerksomhet til utviklingen av gode systemer for 
læring, etablering av barrierer og sikring av etterlevelse. Dette for 
å unngå forsinkelser, kostnadsoverskridelser og uønskede 
hendelser under planleggingen og gjennomføringen av 
prosjektene. 

Anslag på de mulige økonomiske konsekvensene av den totale 
operasjonelle risikoen, samt vesentlig enkeltrisikoer som er 
sentrale drivere til konsernets samlede risikobilde, inngår i 
rapporteringen av totalrisikoen på konsernnivå.

Risiko knyttet til rammebetingelser, land og partnere 
Statkrafts virksomhet i Norge påvirkes av rammebetingelser som 
skatter, avgifter, forskrifter, nettreguleringer, endringer i pålagt 
minimums vannstand og andre krav fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), samt generelle betingelser og krav som 
settes for kraftbransjen. Disse rammebetingelsene kan påvirke 
Statkrafts energidisponering, kostnader og inntekter.

Rammebetingelsene i det enkelte land i Europa er et resultat av 
internasjonale prosesser som vil være viktig for norske og 
europeiske kraftverk. Statkraft er også med sitt internasjonale 
engasjement direkte eksponert for nasjonale rammebetingelser, 
skattenivå, konsesjonsbetingelser og offentlig regulering i andre 
land. Statkraft tillegger derfor usikkerheten knyttet til fremtidig 
utvikling i disse rammebetingelsene stor vekt ved 
investeringsbeslutninger. Mulige endringer i det politiske bildet 
evalueres løpende og en åpen dialog og gode relasjoner med 
beslutningstakere på alle relevante arenaer vektlegges.

Statkraft er eksponert for betydelig landrisiko, særlig knyttet til 
den internasjonale satsingen, og også risiko knyttet til partnere. 
Statkraft vurderer risiko for hvert land og gjør sammenligninger 
mellom land i en region. Partnerrisiko vurderes tidlig for å få 
bekreftet nødvendig integritet og styringsstruktur. Statkraft er 
opptatt av at alle deler av konsernet etterlever konsernets 
retningslinjer og prosedyrer. Standardene er nedfelt i 
styringssystemet «The Statkraft Way». Alle partnere og 
leverandører gjøres også kjent med disse standardene. 
Korrupsjon er en risiko i flere av landene hvor Statkraft har 
tilstedværelse. Statkraft bestreber seg på å sikre at alle 
aktiviteter er i samsvar med standardene og har nulltoleranse for 
korrupsjon.

Endrede omgivelser
Klimaendringer, teknologisk utvikling og endret konsumentadferd 
har betydning for alle risikoene ovenfor og er viktige pådrivere 
for endringer i rammebetingelser og politiske beslutninger. De 
økte usikkerhetsmomentene i energimarkedene medfører både 
trusler og muligheter. For å utnytte disse mulighetene går 
Statkraft inn for å tilpasse seg det endrende miljøet ved å utvikle 
dyktige ledere, sørge for tilstrekkelig fleksibilitet og 
tilpasningsevne i forretningsmodellene og 
beslutningsprosessene, holde et våkent øye med den 
teknologiske utviklingen og avdekke mulige 
forretningsmuligheter eller trusler. For å håndtere utfordringene 
knyttet til endrede markedsforhold og teknologisk utvikling har 
Statkraft startet et forbedringsprogram og revidert strategien.
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Internkontroll
Styringssystemet til Statkraft, «The Statkraft Way», sikrer et godt 
kontrollmiljø og bidrar til å oppfylle konsernets mål og 
intensjoner. Krav til internkontroll er innarbeidet i det relevante 
interkontrollområdet, som for eksempel Helse, Miljø og sikkerhet 
(HMS), etikk, IKT sikkerhet, samfunnsansvar og finansiell 
rapportering.

Internkontroll over finansiell rapportering
Statkraft har et system for internkontroll over finansiell 
rapportering for å sikre pålitelig og rettidig finansiell informasjon i 
månedlige, kvartalsvise og årlige rapporter. Arbeidet med 
internkontroll over finansiell rapportering er basert på COSO 
2013-rammeverket for internkontroll, utgitt av Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Systemet for internkontroll over finansiell rapportering skal sikre 
pålitelig og rettidig finansiell informasjon. Alle datterselskaper er 
pålagt å etterleve kravene i internkontrollsystemet slik det er 
beskrevet i «The Statkraft Way» og i finansmanualen. 
Tilsvarende gjelder for tilknyttede selskap, felleskontrollerte 
driftsordninger og felleskontrollerte virksomheter hvor Statkraft 
er ansvarlig for bokføringen og den finansielle rapporteringen. 
Dersom en tredjepart er ansvarlig for bokføringen og den 
finansielle rapporteringen av det deleide selskapet skal det 
ansvarlige segmentet foreta kompenserende kontroller.

Styret har det overordnede ansvaret for å ha et velfungerende 
internkontrollsystem i konsernet. Aktivitetene knyttet til 
internkontroll utføres i Statkraft’s Governance, Risk and 
Compliance (GRC) system, BWise, som ble implementert i 
2015. BWise gir mulighet til effektivt å overvåke kontrollutførelse 
i hele konsernet til en hver tid. I 2016 besluttet Statkraft å innføre 
et system for å forhindre og oppdage misligheter i prosessene 
for innkjøp, regnskap, skatt og finansforvaltning. Systemet vil ha 
en risikobasert tilnærming og anvende metodikk som allerede 
finnes i ICFR-systemet.

Hovedelementene i internkontrollsystemet er risikovurdering og 
evaluering av kontrolldesign, løpende kontrollutførelse og 
oppfølging, test av kontrollutførelse og rapportering av 
internkontroll til revisjonsutvalget bestående av Statkrafts 
styremedlemmer.

Innovasjon og ny forretningsutvikling
Statkraft fokuserer på innovasjon og ny forretningsutvikling for å 
styrke selskapets konkurransefortrinn innen kjernevirksomheten 
samt å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. 
Gjennom de siste årene har Statkraft brukt i gjennomsnitt 150 
millioner kroner per år på dette feltet, og i 2016 ble det brukt 200 
millioner kroner. Tiltak gjennomføres innen følgende 
dimensjoner:

Kortere tidshorisont
Driftsforbedringsprosjekter adresserer daglige utfordringer, og 
tiltak gir vanligvis raske resultater. Disse prosjektene 
gjennomføres av linjeledelsen og fokuserer på eksisterende 
anlegg og utstyr.

Markedsinnovasjonsaktiviteter fokuserer på å utvikle nye 
forretningsmuligheter som oppstår i et dynamisk energimarked. 
Disse aktivitetene har et forholdsvis kort tidsperspektiv og 
relaterer seg til utvikling av produkter og tjenester.

Lengre tidshorisont
Statkraft Ventures har fokus på nye forretningsmodeller innen 
nedstrømsvirksomhet med en årlig investeringskapasitet på 10 
millioner euro. Så langt har Statkraft investert i tre nye selskaper: 
tado° (smarte termostater), DEPsys (overvåking og 
optimalisering av overføringsnett) og Greenbird (integrering av 
programvare for energidatastrømmer). I tillegg til å foreta 
lønnsomme investeringer knytter Statkraft nye innovative 
selskaper opp mot ulike forretningsenheter i Statkraft.

Forskning- og utviklingsprogrammer (FoU) er flerårige og 
gjennomføres på tvers av forretningsområder. Statkraft har hatt 
FoU-programmer innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og 
klimaendringer. Fra og med 2017 vil disse slås sammen til ett 
felles FoU-program.

Aktiviteter knyttet til ny forretningsutvikling har fokus på 
muligheter der Statkraft kan ta en industriell rolle. Det er sterke 
transformative tendenser i hele energisystemet. Statkraft 
utforsker derfor mange valgmuligheter. Fokuset er på 
kjernemarkeder, særlig i Norge, og Statkraft vil satse sterkere på 
dette feltet i tiden fremover. Det største initiativet innen 
forretningsutvikling er biodrivstoff. Statkraft og Södra har 
sammen opprettet Silva Green Fuel for å etablere fremtidig 
produksjon av andregenerasjons biodrivstoff basert på 
skogsråvare. Målet er å bygge et demonstrasjonsanlegg på 
Tofte, og deretter et kommersielt anlegg. Dersom det 
kommersielle anlegget bygges, vil det ha en forventet 
årsproduksjon på ca. 100 millioner liter biodiesel basert på norsk 
skogsråvare. Et slikt anlegg, og senere andre anlegg, vil kunne 
bidra betydelig til å oppfylle Norges mål om å redusere 
transportrelaterte klimagassutslipp.

STATKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2016 28



Samfunnsansvar
Statkraft er forpliktet til å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt 
ansvarlig måte. Statkraft bidrar til overgangen mot en global 
overgang mot en klimatilpasset lavkarbonøkonomi ved å tilby 
fornybare og bærekraftige energiløsninger. Statkrafts mål er å ha 
bærekraftige og sikre aktiviteter som ivaretar mennesker, 
lokalsamfunn, miljø og våre eiendeler.

For å oppfylle disse forpliktelsene støtter Statkraft seg på globalt 
anerkjente initiativer og standarder, herunder OECDs Guidelines 
for Multinational Enterprises og IFCs Performance Standards on 
Social & Environmental Sustainability. Statkraft er medlem av FNs 
Global Compact og forplikter seg til å følge opp initiativets ti 
prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø 
og antikorrupsjon. Selskapets rapportering hensyntar også FNs 
mål for bærekraftig utvikling (UN Sustainable Development 
Goals). Statkrafts eksterne rapportering av initiativer og resultater 
innenfor området samfunnsansvar er basert på Global Reporting 
Initiatives retningslinjer (GRI G4). Som en del av prosessen for 
rapportering av samfunnsansvar har Statkraft gjennomført en 
vesentlighetsanalyse der følgende områder ble identifisert som 
mest sentrale:
 Sikkerhet og sikring av mennesker 
 Menneskerettigheter
 Forvaltning av vannressurser
 Biodiversitet
 Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer
 Forretningsetikk og antikorrupsjon

Statkraft har hovedfokus på ovennevnte områder  i sitt arbeid med 
og rapportering av problemstillinger relatert til samfunnsansvar. 
Nedenfor følger en oppsummering av Statkrafts arbeid og 
resultater innen samfunnsansvar i 2016.

Styring av samfunnsansvar
Samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts 
beslutningsprosesser på alle nivåer. Styret angir retningen og 
følger opp resultatene. Styret har vedtatt etiske retningslinjer 
(Statkrafts leveregler) som beskriver grunnleggende prinsipper for 
bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig adferd. Retningslinjene 
gjelder for alle selskaper i Statkraftkonsernet og for alle 
enkeltpersoner som arbeider for Statkraft, uansett hvor de 
befinner seg.

Det forventes at Statkrafts forretningspartnere opptrer i tråd med 
standarder for samfunnsansvar som er i samsvar med Statkrafts 
krav. Statkrafts krav til konsernets leverandører er beskrevet i 
Statkrafts leveregler for leverandører.

Samfunnsansvar er et linje- og lederansvar i Statkraft, og det er 
etablert systemer som gir ansatte og ledere nødvendig veiledning 
og råd for å opprettholde ønsket adferd. Prinsipper og krav knyttet 
til samfunnsansvar er en del av Statkrafts styringssystem. 
Systemet legger til rette for en strukturert og helhetlig håndtering 
av konsernets samfunnsansvar, og det blir jevnlig revidert og 
tilpasset nye forventninger og utfordringer. Aspekter knyttet til 
samfunnsansvar følges opp gjennom konsernets målekort og i  
regelmessige resultatgjennomganger for hvert forretningsområde. 
Temaer knyttet til samfunnsansvar omfattes også av 
konsernrevisjons arbeid.

Statkrafts medarbeidere oppfordres til å rapportere bekymringer 
eller regelbrudd i linjeorganisasjonen eller til konsernets 
uavhengige varslingskanal som håndteres av konsernrevisjonen. 
Rapportering kan gjøres anonymt, og varslingskanalen er også 
tilgjengelig for eksterne via Statkrafts nettside. I 2016 ble det 
innrapportert totalt 46 bekymringer og 18 (12) av disse ble 
rapportert til konsernrevisjonen. Disse bekymringene gjaldt 
hovedsakelig forretningsetikk og arbeidstakerrettigheter. Noen av 
de rapporterte bekymringene blir avsluttet etter en innledende 
vurdering av konsernrevisjonen, noen blir sendt tilbake til 
linjeorganisasjonen for videre oppfølging, mens det for enkelte 
saker er nødvendig å gjennomføre en granskning. Det er 
konsernrevisjonen som har ansvaret for å utføre slike 
granskninger i Statkraft. I tillegg til å agere på de rapporterte 
bekymringene, kan konsernrevisjonen også proaktivt iverksette 
forebyggende granskninger. Konsernrevisjonen satte i gang fire 
granskninger i 2016.

Helse og sikkerhet
Omsorg for mennesker er grunnleggende i Statkrafts kultur, og 
vi arbeider kontinuerlig mot målet om null skader. Lederansvar, 
en proaktiv holdning til helse og sikkerhet, god planlegging av 
prosjekter og klare forventninger til sikkerhet er avgjørende for å 
nå dette målet.

I 2016 førte Statkrafts aktiviteter til én dødsulykke der en 
kontraktøransatt mistet livet. Den omkomne utførte 
reparasjonsarbeider på en hevert på La Oroya vannkraftverk i 
Peru. La Oroya er heleid av Statkraft IH Invest AS, der Statkraft 
har en eierandel på 81,9 %. Granskningen har avdekket 
bakenforliggende årsaker knyttet til implementering og 
forståelse av risikoreduserende systemer og verktøy i 
forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter, kontraktsstyring, samt 
oppfølging av HMS-krav i anskaffelsesprosessene. Statkraft 
innarbeider erfaring fra den tragiske hendelsen i konsernets 
HMS-program som er under utrulling. 

I tillegg ble det registrert 40 (39) alvorlige hendelser (hendelser 
med, eller med potensial for, alvorlige konsekvenser). De 
alvorlige hendelsene førte til dødsulykken i Peru og 5 (6) 
alvorlige skader. Alvorlige hendelser granskes i henhold til 
definerte prosedyrer for å sikre læring i hele organisasjonen. De 
fleste av de alvorlige ulykkene og nestenulykkene i 2016 var 
knyttet til bilkjøring, kjøring av tunge maskiner, arbeid i høyden 
og løfteoperasjoner. 

I 2015 ble det lansert et HMS-program for å forbedre og utvikle 
en proaktiv tilnærming til helse og sikkerhet. HMS-programmet 
“Powered by Care” består av en rekke elementer som ble innført 
i 2016 og som vil bli ytterligere implementert i 2017. Aktivitetene 
i 2016 omfattet:
 En erklæring undertegnet av Statkrafts konsernledelse som 

understreker konsernets forpliktelse med hensyn til helse og 
sikkerhet.

 Nye indikatorer med økt fokus på alvorlige hendelser ble 
innført i januar 2016, og i april 2016 ble det innført flere 
ledende indikatorer for å øke engasjementet for helse og 
sikkerhet blant ledere og ansatte.

 Livreddende regler har blitt utformet for å unngå alvorlige 
skader, og disse reglene vil bli implementert i 2017. 
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Reglene bygger på erfaring med høyrisikoaktiviteter i 
Statkrafts virksomhet, samt kunnskap fra lignende bransjer 
internasjonalt.

 Konsernsjefens HMS-pris ble delt ut for første gang for å 
oppmuntre til aktiviteter som bidrar til å forbedre HMS-
resultatene. Initiativet førte til et stort engasjement i hele 
organisasjonen.

 HMS-opplæringsprogrammer for både drift og prosjekter er 
under utarbeiding gjennom Statkraft Academy. De første 
modulene ble lansert i 2016, og arbeidet fortsetter i 2017.

Indikatoren for fraværsskader (H1) var 3,1 (3,5) blant Statkrafts 
ansatte og kontraktører, mens indikatoren for alle typer 
personskader (H2) var 4,9 (5,9). Totalt ble det registrert 128 
(176) skader, hvorav 80 (104) var fraværsskader blant 
konsernets ansatte og kontraktører. 

Sykefraværet i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var 3,0 % 
i 2016 (3,0 %).

Sikring (security)
Sikring omfatter evnen til å verne mennesker, drift, informasjon og 
systemer mot tilsiktet skade eller ødeleggelse. Statkraft har en 
helhetlig tilnærming til sikringstemaer og følger internasjonal god 
praksis for håndtering av sikring.

I 2016 ble et initiativ startet for å styrke kontinuerlig innsats innen 
sikringsområdet i Statkraft. Innledende tiltak omfatter samordnet 
styring av sikringstiltak i konsernet og bedre rapportering av 
hendelser og observasjoner knyttet til sikringstemaer. I 2016 ble 
det rapportert totalt 39 hendelser knyttet til sikring. Dette 
inkluderer 15 IT-sikkerhetshendelser, som alle ble oppdaget og 
blokkert, samt to alvorlige hendelser relatert til gatekriminalitet. I 
land der Statkraft har interesser følges sikkerhetsrisiko opp 
gjennom en risikobasert tilnærming.

Sammen med andre kraftselskaper har Statkraft opprettet 
selskapet KraftCERT. KraftCERT samarbeider med NorCERT og 
andre sikkerhetsmyndigheter og hovedmålet er å styrke 
kraftbransjens evne til å motstå dataangrep. Internt har Statkraft 
bedret sin evne til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser.

I 2016 ble oppdaterte og forbedrede prosesser for 
beredskapsstyring godkjent, inkludert styrking og avklaring av 
beredskapsfunksjoner for viktige organisasjonsområder. 
Kontinuerlig styrking av Statkrafts beredskap for nødsituasjoner, 
spesielt gjennom implementering av de oppdaterte 
styringsprosessene, vil fortsatt være en prioritert aktivitet i 2017.

Miljø og klima
Statkraft bidrar til overgangen mot en global lavkarbonøkonomi 
ved å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. Fortsatt 
vekst basert på internasjonal god praksis for miljøstyring er et 
sentralt element for å nå dette målet. Siden 2015 har Statkraft kun 
investert i fornybar energi. Statkraft støtter også føre-var-
prinsippet ved håndtering av miljøutfordringer og etterstreber å 
unngå, minimere, redusere eller kompensere for negative 
miljøpåvirkninger fra selskapets aktiviteter. 

Statkraft arbeider strategisk med EUs rammedirektiv for 
vannforvaltning (Water Framework Directive) og de norske 

vannforvaltningsforskriftene for å bedre samkjøringen av 
selskapets vannforvaltningsaktiviteter i Norge, Sverige og 
Tyskland. Implementeringen av EUs rammedirektiv for vann gir 
viktige føringer for de pågående vilkårsrevisjonene der miljøvilkår 
vil bli oppdatert til gjeldende standarder basert på en kost/nytte-
analyse. I Norge er det cirka 20 revisjoner som pågår, eller vil 
starte opp i perioden 2017 til 2021, som angår kraftverk i 
Statkrafts portefølje. Disse revisjonene representerer en 
produksjon på 35 TWh/år. 

Statkrafts kjerneaktiviteter har et langsiktig perspektiv. 
Virkningene av klimaendring kommer til å påvirke både drift og 
forretningsmuligheter i betydelig grad. Mulige virkninger av 
klimaendringer på Statkrafts nordiske vannkraftverk har blitt 
grundig analysert. Statkraft har tilpasset regionale klimamodeller 
for å vurdere fremtidige endringer i nedbør og temperatur som 
påvirker vannverdier og produksjonsmuligheter. Virkninger av 
klimaendringer utenfor de nordiske landene adresseres gjennom 
hydrologiske studier relatert til fremtidig vanntilgjengelighet for 
kraftproduksjon og påvirkning på økosystem og miljø. Klima-
vurderinger blir hensyntatt i alle drifts- og investeringsbeslutninger 
i alle regioner.

Det var ingen alvorlige miljøhendelser i konsernet i 2016, men det 
ble registrert 233 (228) mindre alvorlige miljøhendelser. De fleste 
av disse gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene 
og mindre oljeutslipp med liten eller ingen påvirkning på miljøet.

I 2016 var Statkrafts elektrisitetsforbruk 918 (1031) GWh. I 
områder hvor dette er mulig blir elektrisitetsbruk sertifisert som 
fornybar i henhold til RECS (Renewable Energy Certificate 
System). Statkrafts utslipp av klimagasser var 773 400 (258 600) 
tonn CO2-ekvivalenter. Grunnet mer gasskraft i energimiksen har 
utslippene av klimagasser økt i 2016. Statkrafts drift genererte    
17 000 (18 900) tonn farlig avfall som ble behandlet i samsvar 
med gjeldende forskrifter.

Menneskerettigheter og samfunnspåvirkning
Statkrafts arbeid med menneskerettigheter bygger på FNs 
internasjonalt anerkjente veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter.

Statkrafts forpliktelser på menneskerettighetsområdet er forankret 
i Statkrafts leveregler, og konsernets tilnærming til styring av 
menneskerettigheter tar utgangspunkt i prinsippene om 
integrering av menneskerettighetshensyn i eksisterende 
styringsdokumenter, prosesser og systemer. Dette gjelder for 
eksempel anskaffelser, samfunnspåvirkning, medarbeidere og 
sikkerhet. 

Statkrafts mest vesentlige forhold knyttet til menneskerettigheter 
omfatter urfolks rettigheter, rettigheter knyttet til aksept fra 
lokalsamfunn, arbeidstakerrettigheter, helse og sikkerhet, samt 
sikring. På bakgrunn av konsultasjoner ble det inngått en rekke 
avtaler med ulike urfolksgrupper i 2016. I juli 2016 ble det 
undertegnet en langsiktig avtale med Jijnjevaerie sameby i 
Sverige om kompensasjon for utbedringstiltak og adgang til land 
for driftsfasen av berørte vindparker. En tilsvarende langsiktig 
avtale ble undertegnet med Ohredahke sameby i Sverige i 
september 2016. I juni 2016 inngikk Statkraft også en avtale med 
den nordlige gruppen av Fosen reinbeitedistrikt vedrørende 
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utbyggingen av vindparkene på Fosen. Det pågår en dialog med 
den sørlige gruppen av reinbeitedistriktet.

I 2016 deltok Statkraft i en rekke konsultasjoner med 
rettighetshavere og andre interessenter i forbindelse med de 
planlagte prosjektene i Chile (Osorno og Los Lagos). Dette 
omfattet møter i Chile og Norge med representanter for 
Mapuchene, samt med interesseorganisasjoner og andre 
institusjoner. Urfolksgrupper har uttrykt bekymring for prosjektene 
i Chile. Statkraft arbeider med å få en bedre forståelse av de 
potensielle konsekvensene og foretar derfor ytterligere analyser, 
parallelt med pågående dialoger med interessenter.

Statkraft arbeider for å forbedre direkte og indirekte fordeler samt 
utviklingsmuligheter for interessenter. Tiltak skjer på bakgrunn av 
konsultasjoner med berørte parter i samsvar med god 
internasjonal praksis og standarder, basert på International 
Finance Corporation Performance Standards on Social & 
Environmental Sustainability.

I 2016 har arbeidet blant annet omfattet flytting av befolkning, 
samt programmer for kompensasjon og levekår for Devoll-
prosjektet i Albania. Dette var spesielt relevant i forbindelse med 
fylling av reservoaret og driftsoppstart av Banja vannkraftverk. 
Ved Kargi vannkraftverk i Tyrkia er det iverksatt et 
utbedringsprogram for å bedre effektiviteten i vanningssystemene 
nedstrøms dammen. Pogrammet vil optimalisere 
kraftproduksjonen og minske potensielt vanntap i vekstsesongen 
for ris.

Forretningsetikk og antikorrupsjonsarbeid 
Konsernet opprettet en styrket compliance-enhet i Corporate 
Legal and Compliance i 2016. Denne enheten dekker områdene 
korrupsjon, misligheteri, hvitvasking, sanksjoner og 
eksportkontroll, personvern og behandling av personopplysninger 
og konkurranselovgivning. Statkraft arbeider aktivt for å bygge en 
sterk etisk kultur og sikre robust internkontroll. Arbeidet er 
spesialtilpasset selskapets risikoprofil og forholder seg til 
gjeldende lover og krav, samt relevante internasjonale standarder.

Det blir jevnlig foretatt compliance-relaterte risikovurderinger, 
inkludert hyppigere oppdateringer for de enhetene med størst 
risikoeksponering. I 2016 ble det foretatt en egen vurdering av 
risiko for misligheter i CFO-prosessene i selskapet, og konsernet 
har besluttet å innføre et system for å forebygge misligheter 
knyttet til disse prosessene. Statkraft etablerte også nye 
konsernovergripende retningslinjer for gjennomføring av integrity 
due diligence av tredjeparter, leverandører og forretningspartnere.

Statkraft har rullet ut obligatorisk opplæring i forretningsetikk og 
antikorrupsjon i hele konsernet, med unntak av Skagerak Energi 
og Fjordkraft. Opplæringen fokuserer på lover og interne regler, 
samt dilemmatrening som tar for seg mulige risikoer innenfor den 
aktuelle enhetens arbeidsområde. Innen utgangen av 2016 hadde 
100 prosent (92 prosent) av Statkrafts personell gjennomgått den 
skreddersydde opplæringen i forretningsetikk og antikorrupsjon i 
løpet av de siste to årene. I tillegg har 100 prosent av personer i 
lederstillinger fått tilpasset antikorrupsjonsopplæring i løpet av de 
siste to år.
 

Statkraft har utarbeidet praktiske retningslinjer som gir 
medarbeidere råd om hvordan de skal håndtere etiske 
utfordringer. Retningslinjene supplerer styringsdokumenter, 
eksisterende antikorrupsjonshåndbok og e-læringsprogram om 
antikorrupsjon.

Statkraft arbeider kontinuerlig med å styrke kulturen for 
rapportering av bekymringer og brudd på juridiske eller etiske 
forpliktelser. I 2016 registrerte Statkraft 23 bekymringer knyttet til 
etikk og antikorrupsjon. Noen av disse bekymringene ble 
rapportert til konsernrevisjonen.

Statkraft kjøpte en kontrollerende eierandel i det brasilianske 
selskapet Desenvix Energias Renováveis S.A den 13. juli 2015. 
Selskapet har i etterkant av transaksjonen endret navn til Statkraft 
Energias Renováveis (SKER). Brasil har de siste årene opplevd 
store, alvorlige korrupsjonssaker. Statkraft iverksatte på denne 
bakgrunn på eget initiativ en intern granskning knyttet til 
datterselskapet som ble kjøpt i 2015. Basert på granskningen har 
Statkraft kontaktet brasilianske myndigheter. Det er på dette 
stadiet ikke mulig å forutsi om utfallet kan ha potensielle negative 
økonomiske konsekvenser.

De føderale påtalemyndighetene i Brasil etterforsker mulige 
kriminelle handlinger begått av representanter for de fire største 
pensjonskassene i Brasil og representanter for selskaper som 
pensjonskassene har investert i, samt andre enkeltpersoner som 
kan ha vært involvert i de påståtte mislighetene, knyttet til 
historiske investeringer foretatt av pensjonskassene. FUNCEF, 
som investerte i Desenvix (nå SKER) i 2009 og 2010, og som nå 
eier 18,7% av SKER, er en av disse pensjonskassene. I tillegg er 
det reist et sivilt søksmål mot pensjonskassene, bedrifter og 
enkeltpersoner knyttet til pensjonskassenes investeringer, 
herunder SKER. Det er på dette stadiet ikke mulig å forutsi om 
utfallet kan gi negative effekter for SKER.

Medarbeidere og organisasjon
Det er strategisk viktig for Statkraft å ha en kompetent og 
engasjert arbeidsstyrke. Statkraft Academy legger grunnlaget for 
en bedre og mer målrettet tilnærming til opplæring, og gjør all 
opplæring i Statkraft tilgjengelig fra ett globalt kontaktpunkt. 
Statskraft Academy tilbyr opplæring i viktige forretningsprosesser 
som drift og vedlikehold, energiforvaltning og prosjektledelse, 
samt innenfor områder som forretningsetikk, sikkerhet og ledelse.

Det er tett forbindelse mellom Statskrafts forretningsmål og 
målene for den enkelte leder og medarbeider. De overordnede 
målene for selskapet struktureres og kommuniseres til 
enkeltpersoner og diskuteres regelmessig i mål- og 
utviklingssamtaler.

Statkraft har en fokusert og systematisk tilnærming til rekruttering 
og er fortsatt en attraktiv arbeidsgiver både blant nyutdannede og 
erfarne arbeidstakere. 

Statkraft har et strukturert samarbeid med lokale tillitsvalgte og 
fagforeninger. I tillegg til nasjonalt samarbeid med fagforeninger, 
har Statkraft etablert et europeisk samarbeidsråd (Statkraft 
European Works Council, SEWC) med tillitsvalgte fra Norge, 
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Sverige, Tyskland og Storbritannia. I andre land er samarbeidet 
med tillitsvalgte strukturert og styrt av det aktuelle landets kontor.

Statkraft støtter og respekterer internasjonalt anerkjente 
arbeidstakerrettigheter der konsernet har virksomhet. Relevante 
ILO-konvensjoner og EU-direktiver er inkludert i SEWC-avtalen 
med EPSU (European Federation of Public Service Unions), 
paraplyorganisasjonen for europeiske fagforeninger innen 
energibransjen. I land som ikke er dekket av SEWC-avtalen 
respekterer Statkraft de ansattes organisasjonsrett og samarbeid 
med fagforeningsrepresentanter i overensstemmelse med 
tariffavtaler, juridiske krav, internasjonale standarder og gjeldende 
beste praksis for bransjen i hvert land.

Statkraft ønsker mangfold blant selskapets medarbeidere og 
legger likebehandling til grunn ved rekruttering og i personal-
politikken. Statkraft ønsker også en balansert kjønnsfordeling i 
konsernet, inkludert i lederstillinger. Statkrafts rekrutteringspolitikk 
krever mangfold blant kandidatene til alle lederstillinger, og at 
begge kjønn skal være representert i de endelige vurderingene. 
For å legge til rette for flere kvinnelige ledere, prioriterer Statkraft 
kvinnelig deltakelse i ledelses- og talentutviklingstiltak.

Ved utgangen av 2016 var 25 prosent (23 prosent) av konsernets 
ansatte kvinner, og andelen kvinner i lederstillinger var 22 prosent 
(23 prosent). Kvinneandelen blant nyansatte i 2016 var 24 
prosent (26 prosent). Kvinneandelen i Statkrafts styre er 44 
prosent (50 prosent). Gjennomsnittslønnen for kvinner i forhold til 
menn i Statkraft var 0,90 (0,97), og tilsvarende tall for ledere var 
0,90 (0,91).

Ved utgangen av 2016 hadde konsernet 3484 (3795) årsverk. 
Konsernet hadde ansatte i 16 (15) land, og 40 (43) prosent av de 
ansatte var lokalisert utenfor Norge. Gjennomsnittlig ansiennitet 
var 11,6 (10,8) år og turnover i arbeidsstokken var 6,6 (4,6) 
prosent.

Foretaksstyring
God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal 
legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, 
ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal 
derigjennom bidra til en bærekraftig og varig verdiskaping. 
Rolledelingen mellom staten som eier, styret og ledelsen av 
selskapet skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsig-
barhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon fra 
selskapets side skal sikre at konsernet har gode relasjoner til 
samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter 
som berøres av virksomheten.

Statkraft følger statens prinsipper for god eierstyring som 
beskrevet i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og 
verdiskapende eierskap («eierskapsmeldingen»), og er 
underlagt rapporteringskrav om foretaksstyring etter 
regnskapsloven § 3-3b. Statkraft benytter videre Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) innenfor 
rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter.

Det henvises også til egen beskrivelse av eierstyring i 
årsrapporten på Statkrafts nettside.

Konsernrevisjon 
Konsernrevisjonen er en viktig del av organisasjonen når det 
gjelder å vurdere og forbedre effektiviteten av organisasjonens 
styring, risikostyring og internkontroll. Lederen for 
konsernrevisjonen rapporterer funksjonelt til styret, 
revisjonsutvalget og konsernsjefen, og administrativt, dvs. 
daglig drift, til konserndirektøren for finans (CFO). 
Konsernrevisjons ansvarsområder defineres av styret og målet 
med aktivitetene er å:
 Øke bevisstheten om problemstillinger i forbindelse med 

styring, risikostyring og kontroll
 Gi anbefalinger på bakgrunn av kost-/nyttevurderinger
 Forankre ansvar og eierskap på en slik måte at avtalte 

løsninger implementeres
 Dele erfaringer på tvers av organisasjonen
 Følge opp implementering av revisjonsanbefalinger

Konsernrevisjonen er autorisert full, fri og uinnskrenket tilgang 
til alle Statskraft arkiver, fysiske eiendeler og personell som er 
relevant for å foreta revisjoner. Alle ansatte anmodes om å 
assistere konsernrevisjonen i å oppfylle sine roller og 
ansvarsområder. Lederen for konsernrevisjonen har fri og 
uinnskrenket tilgang til styret og revisjonsutvalget. 
Revisjonsutvalget og lederen for konsernrevisjonen skal ha 
minst ett møte per år uten at konsernets administrasjon er 
tilstede. Lederen for konsernrevisjonen er ansvarlig for 
Statkrafts varslingssystem, og er den første mottaker av alle 
rapporterte bekymringer som kommer gjennom 
varslingskanalen. I tilfeller der det er nødvendig med en formell 
granskning, er dette lederen for konsernrevisjonens ansvar.

Styrets arbeid
Thorhild Widvey etterfulgte Olav Fjell som styrets leder i juni. 
Peter Mellbye, Bengt Ekenstierna og Helene Biström kom inn i 
styret som nye medlemmer og erstattet Berit Rødseth og 
Elisabeth Morthen og Harald von Heyden, som hadde fratrådt 
styret tidligere. Halvor Stenstadvold ble valgt som ny nestleder.

Styret i Statkraft AS avholdt elleve styremøter i 2016. Styret har 
sterkt fokus på drift og pågående utviklingsprosjekter. En betydelig 
del av styrets arbeid i 2016 var diskusjoner og tilpassning av 
konsernets strategi.

Styret har et revisjonsutvalg som består av fire 
styremedlemmer. Revisjonsutvalget avholdt sju møter i 2016. 
Revisjonsutvalget fungerer som et forberedende og rådgivende 
arbeidsutvalg for styrets administrative og tilsynsaktiviteter på 
følgende områder:
 Forberede styrets oppfølging av 

regnskapsrapporteringsprosessen og ekstern 
regnskapsavleggelse

 Overvåke systemene for internkontroll og risikostyring i 
forbindelse med regnskapsavleggelse, inkludert 
konsekvenser av regnskapsavleggelse for de større 
risikoene i selskapet

 Overvåke at selskapet har tilstrekkelige prosedyrer til å 
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forebygge og oppdage lovovertredelser, forskrifter og 
interne krav innen områder som misligheter og korrupsjon 
og/eller andre områder som har konsekvenser for 
regnskapsavleggelsen

Styret har også et kompensasjonsutvalg bestående av 
styreleder og to av styrets medlemmer. Kompensasjonsutvalget 
avholdt tre møter i 2016. Utvalgets mandat er som følger:
 Forberede styrebehandling av lønn og vilkår for konsernsjef 

en gang per år
 Utarbeide styrets erklæring om lederlønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte
 Forberede styrebehandling av prinsipielle spørsmål knyttet 

til lønnsnivå, bonussystemer, pensjonsvilkår, 
ansettelsesavtaler og liknende for ledere i Statkraft

 Behandle særlige spørsmål knyttet til kompensasjon for 
ansatte i Statkraftkonsernet i den utstrekning utvalget finner 
at disse berører forhold av særlig betydning for konsernets 
eksterne profil og konkurranseevne, og dets attraktivitet 
som arbeidsgiver

 Konsernsjefen skal rådføre seg med styrets 
kompensasjonsutvalg vedrørende sin innstilling for 
lønnsregulering av konserndirektører og leder for 
konsernrevisjonen før endelig beslutning

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at 
årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Resultatdisponering
Morselskapet Statkraft AS hadde et resultat etter skatt på 
1371 millioner kroner i 2015 (-832 millioner kroner). Styret i 
Statkraft SF foreslår at det ikke utbetales utbytte fra Statkraft SF 
for 2016. Styret i Statkraft AS foreslår følgende disponering av 
årsresultatet i Statkraft AS:

Det foreslåtte utbyttet er vurdert som forsvarlig ut fra Statkraft AS’ 
egenkapital og likviditet.
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Resultatdisponering
Mill. kroner
Årsresultat i selskapsregnskapet til Statkraft AS 1 371

Disponeringer:
Avsatt utbytte 4 350
Overføring fra opptjent egenkapital -1 648
Overføring fra annen innskutt kapital -16
Overføring fra overkurs -1 315



Fremtidsutsikter
Det er økt fokus på klimautfordringene globalt, og de fleste land 
forplikter seg nå til å redusere sine utslippsnivåer av klimagass 
gjennom Paris-avtalen. For energisektoren medfører endrede 
rammebetingelser og teknologiutvikling økt konkurranse, men gir 
også nye forretningsmuligheter.

Statkrafts forbedringsprogram vil styrke konkurranseevnen og 
redusere kostnader. Langsiktige kontrakter stabiliserer konsernets 
inntekter, og Statkraft skal fortsette å utnytte den store 
magasinkapasiteten til å optimalisere produksjonen. Konsernets 

investeringsnivå er nedjustert i samsvar med redusert 
investeringskapasitet.

Hovedprioriteringen fremover blir å drifte og utvikle den norske og 
svenske vannkraftporteføljen på en effektiv måte. Etter en 
konsolideringsperiode skal Statkraft investere i utvalgte 
vekstmarkeder og utforske nye muligheter for forretningsutvikling i 
Norge. Ambisjonen er å styrke stillingen innen fornybar energi og 
være en konkurransedyktig leverandør i alle markeder der 
Statkraft opererer.

Styret i Statkraft AS
Oslo, 15. februar 2017
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