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Driftsinntekter:

2 800
12 % økning fra 2016

Driftsresultat:

1 134
100 % økning fra 2016

Årsresultat:

552
46 % økning fra 2016

(tall i mill. kr)

Driftsmargin:

40,5 %

22,8 % i 2016
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Våre verdier

Kompetent
Vi skal bruke kunnskap og 
erfaring til å nå ambisiøse 
mål og bli anerkjent som 
ledende innenfor vår bransje.

Ansvarlig
Vi skal skape verdier med 
omtanke for medarbeidere, 
kunder, miljø og samfunn.

Nyskapende
Vi skal tenke nytt, utvikle 
muligheter og skape 
løsninger.

Vår visjon

Skagerak Energi skal være 
en framtidsrettet leverandør 
av ren energi for velferd, 
vekst og utvikling.



Nok strøm til

371 000
husholdninger

Sykefravær

Personskader

2

5 949 
Kraftproduksjon

120 
Fjernvarme

255 
Gass
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Lengde kraftnett:

17 003 km
Tilsvarer strekningen 
Lindesnes–Nordkapp 10 ganger

Ansatte

457/154
Ledere

56/18
Styret

5/4

Produksjon

GWh

4,3 %



Kraftpriser i 2017

2017 var preget av lave priser gjennom sommeren på 
grunn av mye nedbør. Utover høsten steg prisene som 
følge av høyere forbruk og høyere priser på kull, gass og 
olje. I tillegg steg prisen på CO²-kvoter. Økte råvarepriser 
for kraftprodusentene i Europa ga høyere kraftpriser 
i Europa, som også førte til høyere kraftpriser i Norge.

50

40

30

20

10

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kraftprisutvikling 2001–2017 (øre/kWh)

 Gjennomsnittspris for året.  Gjennomsnittspris for perioden

4

Skagerak Energi årsrapport 2017 Innhold



Intervju med konsernsjef: Godt rustet for fremtiden   6
Eierstyring og selskapsledelse   14
Vekst i nye markeder   22

Virksomheten i 2017
Digitalisering endrer energibransjen   32
Skagerak Kraft   42
Skagerak Nett   46
Skagerak Varme   50
Skagerak Naturgass   54
Fjordkraft   58

Samfunnsansvar 
Vårt samfunnsansvar   64
Vesentlighetsvurdering   66
Interessenter og interessentdialog   68
Klimavennlig produksjon   74
Sikker forsyning av strøm   88
IKT-sikkerhet høyt prioritert   92
Arbeidsmiljø og sikkerhet   94
Nye tider trenger nye hoder   100
Betalte skatt til å lønne 1 300 lærere   104
Hjelper unge tilbake på rett kjøl   108

Styrets beretning og regnskap 
Årsberetning 2017 Skagerak Energi konsern   112
Resultatregnskap   124
Totalregnskap   125
Balanse   126
Kontantstrømoppstilling   128
Regnskapsprinsipper   129
Noter til regnskapet   137
Revisors beretning   176

5

Skagerak Energi årsrapport 2017Innhold



Godt rustet for fremtiden

INTERVJU MED KONSERNSJEF KNUT BARLAND
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For to–tre år siden var stemningen i kraftbransjen laber, med lave kraftpriser og 
sviktende lønnsomhet. Hvordan ser det ut nå?
Prisene har styrket seg litt de to siste årene. I 2015 var prisene på det laveste 
nivå siden tusenårsskiftet, under 18 øre/kWh. I 2016 og 2017 har prisene tatt 
seg gradvis opp, men ennå er vi langt fra nivåene i perioden 2006–2013. Da var 
systemprisen på Nord Pool 31 øre/kWh i gjennomsnitt. De siste to årene har prisen 
ligget midt på 20-tallet, og det hjelper på resultatet. Lave kraftpriser er flott for våre 
kunder, selvsagt. Men noe godt kom det ut av det også for Skagerak.

Fordi lavere priser stiller nye krav til effektivitet og kostnadsbevissthet i organisasjonen?
Ja, nettopp. Vi så tidlig at de prisene vi oppnådde tidligere ikke ville vare, fordi 
støtte ordninger satt i gang av myndighetene i Norge og Sverige ville gi et stort kraft-
overskudd i Norden. Vi startet derfor programmer for å redusere kostnader og bedre 
lønnsomheten. Dette er en leders kontinuerlige plikt, men det er klart lettere å få 
forståelse i organisasjonen for forbedringsarbeid når prisene halveres på kort tid.

Nå kan det se ut som om det nordiske kraftoverskuddet vil få mindre effekt på 
prisene, fordi det bygges økt overføringskapasitet mot Europa. Da er det det store 
europeiske markedet som i større grad vil sette prisen også i Norge.

Hva tror du skjer med det europeiske prisnivået?
I NVEs siste store rapport om kraftmarkedet frem mot 2030 laget høsten 2017, 
tror man at summen av ulike faktorer vil gi en pris som er cirka fem øre høyere 
enn i dag, rundt 30 øre kWh i 2030. Den viktigste enkeltfaktoren bak oppgangen 
er antagelsen om høyere pris på utslipp av CO², altså prisen på en CO²-kvote i EUs 
kvotehandelssystem. Kvoteprisen slår tungt inn i kraftprisen.

Skagerak Energi årsrapport 2017
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Hva betyr det for Skagerak Energi? 
Én øre høyere pris per kWh gir 55–60 millioner kroner i bedre inntjening, avhengig av 
hvor mye vi produserer. Fem øre høyere strømpris gir oss dermed 275–300 millioner 
kroner høyere årsomsetning. En slik pris vil kunne gjøre nye større kraftinvesteringer 
lønnsomme. Og vi har konsesjoner og prosjekter vi kan bygge ut.

Men gjennomsnittsprisen er ikke det eneste som betyr noe. Større mengder ikke-
regulerbar kraft i både i Norden, Storbritannia og på kontinentet betyr at vi må lære 
oss å operere i et helt annet marked enn for få år siden. Det blir viktig å kunne 
produsere mye når prisene er gode og spare på vannet når det er lave priser. Vi ser 
også at evnen til å levere balanse- og reguleringstjenester inn i et kraftnett med mye 
uregulerbar produksjon kan bli mer lønnsomt fremover.

Dere er et av de kraftselskapene som ikke har satset på vindkraft?
Vi har satset på mer vannkraft. Vannkraften fra dammer er den teknologien som vil 
tåle den økte konkurransen best, fordi vannet settes i produksjon når prisene er 
høyest. Kull- og gasskraft straffes på grunn av utslippet av CO², kjernekraften er ikke 
fleksibel, og vind- og solkraft er prisgitt været.

Veksten i ny vindkraft tærer mest på eksisterende vindkraftanlegg, fordi alle 
produserer mest når det blåser sterkest, og på den måten bidrar nye vindmøller 
til lavere priser i de periodene vindkraften er best. Samtidig er de fleste 
lønnsomme vannkraftutbygginger gjennomført, derfor kan vindkraft også bli 
aktuelt for Skagerak.

Hva betyr ny teknologi og digitalisering for Skagerak Energi?
Solkraftproduksjonen vil ta en viss markedsandel også i Norge, og vi må være 
forberedt på å kunne betjene kunder som både produserer og kjøper kraft. 
Vi er ikke vant til å håndtere «prosumers», men det kan vi med de nye, smarte 
strømmålerne. 100 000 målere er allerede montert, og nesten 90 000 vil bli 
montert i løpet av 2018. Et viktig spørsmål er om vi vil klare å bruke ny teknologi 
og nye markeder til å håndtere de ekstreme forbrukstoppene. I dag håndterer vi 
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forbrukstoppene med store investeringer i nettet, men denne kapasiteten er det ikke 
ofte vi trenger.

Parallelt med dette skjer det en rivende utvikling innenfor digitalisering. Sensorer 
blir billigere og bedre, strømmålere og andre gjenstander kan kommunisere sammen 
på internett, og vi har fått datamaskiner med enda større regnekraft, slik at vi kan 
nyttegjøre oss denne informasjonen. Både Skagerak Nett og Skagerak Kraft har satt 
i gang programmer for å utnytte mulighetene dette gir.

Hva med roboter? 
Det også. Vi vil etter hvert utvikle dataprogrammer som kan overta deler av handels-
aktiviteten i strømmarkedet. Vi har fått droner til å befare ledningsnettet, istedenfor 
helikoptre. Men vi må ikke glemme at mye fremdeles utføres av folk, og at vi må ha 
folk til å styre robotene.

Som når det snør tung snø og tusener er uten strøm?
Ja, i beredskapssituasjoner er vi på vårt beste. Erfarne montører og dedikerte ledere 
og støttepersonell står på døgnet rundt i dyp snø, ofte i farlige situasjoner. Vi liker 
svært dårlig at kundene våre er uten strøm. Vi tar det personlig, kan man si.

Dere gjennomførte uten en eneste skade?
Ja, og det viser hvor gode vi kan være når det er som farligst og vår HMS-kultur 
settes skikkelig på prøve. Det ironiske er at det ikke er når folk henger 20 meter over 
bakken at det oppstår skader, men når vi utfører rutinearbeid. Vi snubler og vrikker 
ankelen når vi skal ned trappa, vi klemmer fingrene i døra eller skjærer oss med kniv 
når vi skal fjerne emballasje. Men dessverre vet vi at det er menneskelig å gjøre feil, 
og i høyspent-anlegg kan det få fatale følger.

Vi vet at null skader er mulig, og jeg gir meg ikke før vi er der at et år uten skader 
er normalen og ikke unntaket.
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«Vannkraften fra  
dammer er den teknologien 

som vil tåle den økte 
konkurransen best, fordi 

vannet settes i produksjon 
når prisene er høyest.»

Knut Barland, konsernsjef
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Fjordkraft har vært et av Skagerak Energis mest lønnsomme selskap i flere år. 
I mars 2018 ble selskapet børsnotert. Hvorfor det?
Det viktigste er at selskapet får enda større frihet til å vokse ved å hente inn ny 
egenkapital på børsen. Vi og BKK har forpliktet oss til fremdeles å være store eiere, 
men vi kommer til å få en langt lavere eierandel enn de 48 prosent vi har i dag. BKK 
har 49 prosent og Statkraft 3 prosent.

Fjordkraft er på mange måter allerede sluppet helt fri fra oss og BKK. I begynnelsen 
trodde vi det var store kostnadsbesparelser å hente ved å samarbeide om kunde-
kontakt, fakturering og så videre. Det var feil. Beslutningen om å børsnotere bunner 
i en erkjennelse av at dette selskapet klarer seg aller best på egne ben. Fjordkraft er 
på topp i de fleste rangeringer.

Du har stått midt oppe i en diskusjon om sammenslåing med Agder Energi?
Ja, det har vært tilløp til denne diskusjonen flere ganger de siste årene. Men etter 
at Statkraft tydelig varslet at de ønsker å bidra til gode strukturer for fremtiden, 
og tok initiativ overfor de kommunale eierne i Agder og Grenland for å diskutere 
muligheten for en fusjon, skjøt arbeidet fart. Nå er det klart at eierne ikke ønsker 
fusjon i denne omgang.

Våre tre kommunale eiere, Porsgrunn, Skien og Bamble kommune, har utarbeidet en 
felles eierstrategi, der nøkkelordet er et «proaktivt eierskap». Vår oppgave er å svare 
på spørsmålene eierne stiller, og gjøre de utredninger de ønsker utført. Skagerak 
Energi representerer en stor verdi, og eierne forventer en avkastning på denne 
kapitalen. Det er også et selskap som skaper stor aktivitet og etterspørsel etter både 
varer og kompetent arbeidskraft i lokalsamfunnet. Ulike veivalg må derfor vurderes 
nøye. Beslutningen om en eventuell fusjon er et eieranliggende, og for kommunene 
også et politisk spørsmål, som må håndteres av de folkevalgte i Grenland.

Knut Barland
Konsernsjef
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«Det ironiske er at det 
ikke er når folk henger 
20 meter over bakken 
at det oppstår skader, 
men når vi utfører 
rutinearbeid.»
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Skagerak Energi styres av eierne gjennom krav fastsatt av generalforsamlingen 
og styret.

Eierskap
Eierskapet i Skagerak Energi er delt i tre aksjeklasser, der A-aksjer gir ekstra inn-
flytelse i lokaliseringsspørsmål. A-aksjene utgjør 33,38 prosent av aksjene og eies 
av de tre Grenlands-kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble. Statkraft Industrial 
Holding eier B- og C-aksjene. I tillegg er det vedtatt en aksjonæravtale som gir hver 
aksjeklasse vetorett også i enkelte andre saker av strategisk betydning, herunder 
ansettelse av konsernsjef. Aksjene i Skagerak Energi kan bare erverves av staten, 
Statkraft, kommuner og fylkeskommuner eller selskaper eiet av disse. Det foreligger 
en gjensidig forkjøpsrett til aksjene.

Styringssystem
Hovedelementene i Skageraks over ordnede styringssystem består av:

 Vedtekter
 Visjon og verdier
 Ledelsens og ansattes ansvar
 Fullmakter

 Strategi, handlingsplaner og målekort
 Risikostyring
 Konsernprinsipper og retningslinjer
 Arbeidsprosesser og prosedyrer

Eierstyring og 
selskapsledelse

Skagerak Energi årsrapport 2017
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Eierskap

66,62 %

Statkraft

15,21 %

Skien

14,83 %

Porsgrunn

3,34 %

Bamble
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Skagerak Energi AS
Knut Barland
Konsernsjef

Økonomi og finans
Øystein Disch Olsrød

Konserndirektør

Organisasjon
Barbro Malmgren
Konserndirektør

Skagerak Nett AS
Øivind Askvik

Konserndirektør

Skagerak Kraft AS
Geir Kulås

Konserndirektør

Skagerak Varme AS
Morten Rogn
Adm. Direktør

Kommunikasjon og 
myndighetskontakt

Kristian Norheim
Konserndirektør

Konsernutvikling
Rune Laurantsen
Konserndirektør

Overordnet organisasjon
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Konsernledelsen

Knut Barland
Konsernsjef

Barbro Malmgren
Konserndirektør Organisasjon

Øystein Disch Olsrød
Konserndirektør 
Økonomi og finans

Rune Laurantsen
Konserndirektør
Konsernutvikling

Øivind Askvik
Konserndirektør 
Skagerak Nett AS

Kristian Norheim
Konserndirektør 
Kommunikasjon og 
myndighetskontakt

Geir Kulås
Konserndirektør 
Skagerak Kraft AS
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Etisk ansvar
Skageraks forretningsprinsipper inneholder en beskrivelse av Skageraks forpliktelse til 
å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte og overholde alle gjeldende 
juridiske krav uansett hvor Skagerak opererer. Konsernet har utarbeidet et sett etiske 
retningslinjer som er gjeldende for hele konsernet, som også inkluderer forventninger 
til konsernets leverandører. Etikk og integritet blir til gjennom bedrifts kultur, og atferden 
til ledere på alle nivåer er styrende for hvilken retning selskapet går. Skagerak har 
spesielt fokus på opplæring av ledere og viktigheten av å få dem til å gå foran med et 
godt eksempel, og styrke den gode kulturen og verdiene som konsernet står for.

Ledelsens og ansattes ansvar
Klare og definerte roller og ansvarsforhold, samt riktig kompetanse, er en viktig 
forutsetning for god styring og internkontroll. God ledelse, effektiv organisasjons-
struktur, stillingsbeskrivelser og utviklingsplaner er underelementer i dette. Skagerak 
har satset på en omfattende lederopplæring som i de siste årene i stor grad har 
fokusert på tydelighet i lederrollen. Ledere har ansvar for å påse at aktiviteter 
innenfor deres ansvarsområde blir utført i samsvar med styringssystemet og 
gjeldende lover og forskrifter. Ledere er ansvarlig både for sin egen atferd og for sine 
ansattes atferd og etterlevelse av regelverk og forventninger. Hver enkelt ansatt er 
ansvarlig for å gjøre seg kjent med, og utføre oppgaver i samsvar med kravene som 
settes i Skageraks styringssystem, samt i gjeldende lover og forskrifter.

Fullmakter
Fullmaktstrukturen regulerer myndigheten og beskriver oppgaver og ansvar som er 
gitt konsernstyret, konsernsjef, styret i datterselskaper og ledelsen i datterselskaper.

Strategi, handlingsplaner og målekort
Styret vedtar konsern- og forretningsstrategier. Med store investeringsbehov og 
usikre priser, er strategi og langtidsplaner en kontinuerlig prosess som krever 
fleksibilitet for best mulig tilpasning til skiftende forutsetninger. Strategibehandlingen 
det enkelte år vil kunne veksle mellom å ta for seg utvalgte temaer eller en mer 
fullstendig behandling av konsernets strategiske målbilde og veivalg. For å sette 
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strategien ut i livet, anvendes handlingsplaner og målekort for konsern, selskaper og 
avdelinger. Målekortene inneholder nøkkeltall og indikatorer for de viktigste driverne 
for å nå de fastsatte målene. De ansatte får sine mål fastlagt gjennom den årlige 
mål- og utviklingssamtalen.

Risikostyring
Skagerak Energi ønsker å ha et bevisst forhold til risiko i alle deler av verdikjeden. 
Arbeidet med risiko skal gjøres med utgangspunkt i målene for selskapets 
virksomhet. På alle nivåer skal man spørre: Hva kan gå galt, slik at målene ikke nås? 
Én gang i året gjøres det en full gjennomgang av risikofaktorer i konsernet. To ganger 
i året legges det frem en rapport for styret, der ulike risikofaktorer identifiseres og 
drøftes. Det lages en tiltaksplan for å redusere risikoen for at noe går galt eller 
øke sannsynligheten for å oppnå en gevinst. Risikostyring skal være en naturlig 
måte å tenke på for alle som arbeider mot et mål og fatter beslutninger. Ved større 
prosjekter er risikovurdering før oppstart obligatorisk.

Konsernprinsipper og retningslinjer
Konsernprinsipper og retningslinjer beskriver hvordan ansatte i Skagerak skal 
forholde seg til en rekke områder hvor fagansvaret for en stor del ligger i stabene 
og går på tvers i konsernet. Prinsippene vedtas av konsernsjef, mens konsern-
retningslinjene vedtas av ansvarlig direktør. Konsernprinsippene er i stor grad 
samordnet med konsernpolicies i Statkraft.

Arbeidsprosesser
En god beskrivelse av arbeidsprosesser er viktig for sikkerheten og kvaliteten på 
det arbeidet som utføres. Arbeidsprosessene er bygd opp i et grafisk grensesnitt 
(LOSEN) ut mot ansatte, og det er i de siste årene nedlagt mye arbeid for få forbedret 
oversikt på dette feltet. Et viktig poeng i arbeid med prosessene er at beskrivelsene 
skal tjene som grunnlag for videre forbedringer, både ved vurdering av meldte avvik 
og ved forbedringsarbeid i grupper. Kompetente prosesseiere skal være pådrivere 
for å effektivisere og forbedre hovedprosessene i Skagerak, samt føre tilsyn med at 
prosessene etterleves.
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Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter i styringssystemet rettes inn på tre nivåer (første-, andre- og 
tredjelinje).

  Førstelinje omfatter medarbeidere og ledere i linjen (daglig styring og kontroll). 
Medarbeidere har et løpende ansvar for å gjennomføre etablert internkontroll 
gjennom sine daglige arbeidsoppgaver. Ledelsen i Skagerak har ansvar for å 
utforme, gjennomføre og følge opp internkontroll innenfor sitt ansvarsområde, 
eksempelvis revidere og utforme fullmaktstrukturer og styrende dokumenter samt 
følge opp målekort og handlingsplaner, utføre stikkprøver, mv. 

  Andrelinje omfatter hovedsakelig stabsfunksjoner som HMS, controllerfunksjonen og 
virksomhetsstyring, samt prosesseiere. Prosesseierne skal legge til rette for og følge 
opp gjennomføringen av internkontroll som utføres av førstelinjen. Dette skjer i form 
av blant annet vurderinger av risiko og resultater, oppfølging av styrende dokumenter 
og prosesser samt interne tilsyn. Som en viktig del av kontrollaktivitetene i første- 
og andrelinje anvendes avviksrapportering og registrering av forbedringsforslag. 
Registrering av avvik har i Skagerak hovedsakelig vært anvendt innenfor HMS-
området, men vil utvides til å gjelde alle prosesser i Skagerak.

  Tredjelinje omfatter funksjoner som er helt uavhengig av linjen, typisk revisjoner 
fra internrevisjon og eksternrevisjon. I noen tilfeller anvendes også eksterne 
konsulenter for å vurdere kvaliteten på styringssystemet. Et tredjelinjeansvar 
innebærer å vurdere om hele eller deler av styringssystemet er hensiktsmessig og 
fungerer etter forutsetningene.

Bedriftsdemokrati
I henhold til aksjelovens bestemmelser sitter tre representanter for de ansatte i 
konsern styret. Tillitsvalgtarbeidet i Skagerak Energi skjer i Tillitsvalgtforum, der de 
tillitsvalgte fra de fem organisasjonene (EL og IT Forbundet, NITO, Tekna, Delta og 
Fagforbundet) og konsern tillitsvalgt møter, og i Konsernutvalget, der de tillitsvalgte 
møter konsernledelsen.
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«Etikk og integritet blir til 
gjennom bedriftskultur, og 
atferden til ledere på alle 

nivåer er styrende for hvilken 
retning selskapet går.»
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Plattform for vekst 
i nye markeder
INTERVJU MED KONSERNDIREKTØR RUNE LAURANTSEN,
LEDER FOR KONSERNUTVIKLING
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Energimarkedene er i dyptgripende endring som følge av endringer i politiske 
rammebetingelser, raske teknologiforbedringer i produksjon av fornybar energi og 
digitalisering av hele verdikjeden. Tiden er inne for å rigge Skagerak Energi for nye 
vekst- og forretningsmuligheter.

Dere har solgt dere ned i både Skagerak Elektro og Skagerak Naturgass og nå børs
noteres Fjordkraft, som dere eier 48 prosent. Hvor skal dere ha vekst i årene fremover?
Nedsalget i Skagerak Elektro og Skagerak Naturgass har vært motivert av at vi 
ønsker å øke verdiskapingen og gi virksomhetene enda bedre vekstmuligheter i 
partner skap med nye eiere med sterk markeds- og teknologikunnskap. Videre vekst 
i Skagerak Naturgass med industrigiganten Air Liquide som majoritetseier, er et 
godt eksempel på dette. Skagerak vil bidra videre med kapital og kunnskap i en 
49 prosent-posisjon. 

Med en børsnotering vil Fjordkrafts vekstmuligheter også øke, og vi vil fortsette 
i selskapet med en vesentlig eierandel. 

Selv om det meste av investeringene og verdiskapningen fortsatt vil være innenfor 
vannkraft og nett, tror vi at partnerskapsmodeller også vil kunne egne seg for ny 
forretningsaktivitet innenfor et endret og spennende energimarked. 

Er Skagerak Energi rigget for å vokse og ta del i den utviklingen som skjer?
Tross et krevende marked de siste årene, med lave kraftpriser, har vi klart å styrke 
vår finansielle posisjon og har et sunt forhold mellom kontantstrøm og rente bærende 
gjeld. Dette har vært mulig takket være betydelige kostnads forbedringer, nøkterne 
investeringer og tålmodige eiere, der utbyttepolitikken har hatt som mål å styrke 
selskapet. Finansielt er vi derfor rede til å ta nye løft.
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De siste årene har strategien også vært å heve kompetansen, både ved ansettelse 
av mange unge og dyktige medarbeidere og ved omfattende etterutdanning av 
våre mer erfarne medarbeidere. Det er motiverende å se hvordan ny kunnskap kan 
samspille så bra med solid erfaring. 

Foruten kapital og kompetanse, er det en viktig forutsetning at eierne er motivert til å 
ta nye posisjoner innenfor de nye forretningsmuligheter som er i ferd med å vise seg 
i energimarkedet. Når vi beveger oss utenfor det trygge og etablerte vet vi jo at ikke 
alle frøene vi sår vil spire. 

Dere er i en låst eierstruktur, med tre kommunale selskaper på den ene siden 
(33,34 %) og Statkraft på den andre siden. Er det en hemsko for omstilling og vekst?
Vår majoritetseier har det siste året gjort det klart at de ønsker en konsolidering på 
regionalt nivå, og at Statkraft som følge av en slik ønsket konsolidering vil vurdere 
å trekke seg ut som eier. Våre kommunale eiere har i sin nylig vedtatte eierstrategi 
vært tydelige på at de ønsker et langsiktig eierskap med mål om fortsatt god 
verdiutvikling av selskapet. 

Når det nå er avklart at det ikke blir fusjon med Agder Energi, som i stor grad var 
motivert ut fra bedre utviklingsmuligheter, er det viktig at vi raskt går videre med en 
omforent strategi, der ny utvikling får sterk oppmerksomhet. Her må vi gå videre med 
andre konsoliderings-muligheter, samt åpne for samarbeid med partnere.

Hvor skal dere vokse fremover?
For å kunne svare på det må vi forstå hva som nå skjer i energimarkedene. Vi ser 
flere viktige forhold. Prisen på vind- og solkraftproduksjon faller raskt. I dag er prisene 
for ny energiproduksjon i ferd med å bli så lave sør i Europa at fordelen Norge har 
hatt, med lave kraftpriser som tiltrekker næringsvirksomhet, er i ferd med å ebbe 
ut. Strømproduksjon basert på vind og sol vil fortsette å øke kraftig i det europeiske 
markedet, også i Norden. Dette vil kunne få store konsekvenser for prisene, med en 
vesentlig risiko for lavere gjennomsnittspriser på lengre sikt. Allerede i dag ser vi den 
betydelige effekten som mye vind og sol kan ha på prisene. 
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«Tross et krevende marked 
de siste årene, med lave 

kraftpriser, har vi klart å styrke 
vår finansielle posisjon og 
har et sunt forhold mellom 

kontantstrøm og rentebærende 
gjeld. Finansielt er vi derfor 

rede til å ta nye løft.»
Rune Laurantsen, Konserndirektør, leder for konsernutvikling
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Samtidig vil vi oppleve at andre lagringsteknologier enn vannmagasiner vil bli mer 
effektive og lønnsomme. Utviklingen av batteri- og hydrogenteknologi vil fortsette 
med full styrke, fordi det er helt nødvendig for å utnytte den uregulerbare kraften 
fra vind og sol optimalt. Det vil være svært lønnsomt for samfunnet å lykkes med 
å utvikle alternative lagringsmedier.

Parallelt med dette opplever vi en rask digitalisering gjort mulig av billigere teknologi 
som sensorer, tingenes internett og en voldsom regnekraft Det gjør at det er mulig å 
integrere produksjon, overføring, lagring og forbruk av energi på en mye mer effektiv 
måte enn før. Her vil det oppstå nye behov som skal dekkes. Dette vil Skagerak ta del i.
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Så du vil satse på lagringsmedier?
Ja, jeg mener at vi bør følge nøye med på hvor ny verdiskaping i kraftmarkedet 
kan komme og hvor den kan forvitre. Vannkraftsystemet i Norge er i dag meget 
konkurransedyktig og klimavennlig, men kostnader og rammevilkår i forhold til andre 
teknologier vil være viktig for den videre utvikling.

Det er ikke unaturlig at kraftbransjen, som har bygd sin virksomhet på den gamle 
lagringsteknologien – vann i store og effektive magasiner – også skal kunne 
vurdere å investere i fremtidige lagringsmedier. Hydrogen kan kanskje bli et lovende 
lagringsmedium. Hydrogen lages ved hjelp av strøm i en elektrolyse, som splitter et 
vannmolekyl til oksygen og hydrogen. Hydrogenet kan enten brukes i en reversert 
prosess i en brenselcelle for å lage strøm, som føres tilbake til nettet, eller brukes til 
å drive en elektromotor i en bil. Vårt samarbeid med Air Liquide kan være interessant 
i denne sammenhengen.

Et annet lagringsmedium er batterier. Store batterier kan plasseres på strategiske 
steder for å avlaste nettet under forbrukstopper, og kan være et lønnsomt alternativ 
til nettforsterkninger. Den kunnskapen som Energilab-prosjektet på Skagerak Arena 
gir oss, der vi vil installere solceller og store batterier for å ta forbrukstoppen når 
flomlyset skrus på, må vi også kunne vurdere i en kommersiell sammenheng.

Hydrogenproduksjon er en type prosessindustri?
Ja, og det ville ikke være første gang vi eventuelt går sammen med prosess-
industrien. SKK (Skiensfjordens kommunale kraftverk), forløperen til Skagerak Energi, 
var majoritetseier i Porsgrunn Metallurgiske Aktieselskab (PEA, i dag eid av Eramet). 
Det burde ligge godt til rette for å vurdere å samarbeide tettere igjen med industrien, 
vi befinner oss tross alt i prosessindustriens kjerneområde.
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Vil Skagerak gå inn i vind?
NVE-sjefen, Per Sanderud, har stilt et spørsmål om hvorfor ikke norske kraftselskaper 
er mer aktive på landbasert vindkraft. Jeg synes dette er et berettiget spørsmål å 
stille i et marked hvor utenlandsk kapital dominerer. Kostnadene for vindkraft faller 
raskt, og vil snart være lønnsom uten støtteordninger. Basert på nye vindkart bør 
dette utredes, for å ta stilling til Skageraks rolle på dette feltet.

Skagerak Varme har dere ikke klart å selge ennå?
Varmevirksomheten har forbedret volum og lønnsomhet mye det siste året, og 
framgangen fortsetter. Varmevirksomheten vil være en interessant utviklingsplattform 
i konsernet for å kunne levere ulike varme-, kjøle- og energiløsninger til kundene. Med 
helhetlige konsepter der Skagerak Varme inngår, vil Skagerak kunne spille en enda 
viktigere rolle for kundene.

Prioriteringen nå er derfor å utvikle Skagerak Varme videre, men at vi fortsatt er 
interessert i samarbeidspartnere for å kunne levere gode totalløsninger for kundene.

Dere satser mer på forskning?
Ja, alle FoU-prosjekter i konsernet skal koordineres på konsernnivå. Det er nå en 
betydelig FOU-portefølje i både Nett og Kraft i tillegg til prosjekter som initieres på 
konsernnivå. Vi planlegger blant annet flere prosjekter i samarbeid med Høgskolen i 
Sørøst-Norge. Et nøkkelord er samarbeid; med andre i samme bransje, leverandører 
og akademia. Ingen sitter på sannheten alene, men alle gir viktige bidrag. Deretter 
blir oppgaven å vurdere hvordan vi kan bruke denne kompetansen til lønnsom vekst.

Der betyr at det er rom for å ta noe kommersiell risiko for å utforske det nye. Det kan 
løfte Skagerak ut på en mer langsiktig vekstbane.
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«Kostnadene for vindkraft faller raskt, og vil 
snart være lønnsom uten støtteordninger. 
Basert på nye vindkart bør dette utredes, for å 
ta stilling til Skageraks rolle på dette feltet.»
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Digitalisering endrer 
energibransjen
Digitaliseringen er på full fart inn i energi bransjen. 
Smartere løsninger kan redusere kostnadene 
vesentlig og gi betydelige inntekts muligheter, både 
innenfor eksisterende produksjon og gjennom nye 
innovative produkter. 
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Skagerak Energi har lenge tatt i bruk ulike digitale løsninger etter hvert som de 
har kommet, og gradvis faset ut papir og manuelle løsninger. Nå står vi overfor et 
digitalt skift som er mer omfattende enn de tidligere. For å utnytte denne situasjonen 
utvikler Skagerak Energi sammen med datterselskapene Skagerak Kraft og Skagerak 
Nett en dynamisk digitaliseringsstrategi.

Digitalisering kan beskrives som en verdikjede hvor ulike funksjoner griper inn 
i hverandre og forsterker hverandre:

Det som gjør digitalisering gjennom hele verdikjeden mulig, er at kostnadene 
på sensorer, overføringssystemer og datamaskiner synker raskt samtidig som 
ytelsene er mangedoblet. Denne ytelsesforbedringen gjør det også mulig å etablere 
selvlærende dataprogrammer som åpner for at datasystemene får kunstig intelligens. 
Dette gir fordeler som vi nå begynner å forstå rekkevidden av. 

Et eksempel på dette er hvordan sensorer i et distribusjonsnett kan fange opp data 
fra alle forbrukere (automatisk måleravlesning) og alle tekniske komponenter i nettet. 
Dataene sendes automatisk til en datamaskin som etterhvert lærer hva som er den 
beste veien å sende strømmen og kan ta automatiske beslutninger om hvordan 
strømmen bør rutes, hvis det oppstår en feil. 

Selvlærende dataprogrammer og kunstig intelligens er avhengig av datamaskiner 
som har kapasitet til å ta imot, behandle og analysere enorme datamengder.

Sensorer, tingenes internett, Big Data, kunstig intelligens og maskinlæring kommer 
nå for fullt i energibransjen. Det vil vesentlig endre hvordan arbeid som i dag utføres 
av mennesker vil bli utført i fremtiden.

1
Sensorer som fanger 
opp og rapporterer 
informasjon fra ulike 
typer utstyr.

2
Kommunikasjons-
systemer som kan 
overføre data.

3
Programvare-
løsninger som 
kan organisere 
og videresende 
utvalgte data.

4
Maskiner og programmer som 
analyserer store data mengder, 
og anbefaler tiltak som vil gi 
lavere kostnader eller høyere 
inntekter (optimering).
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Organisatorisk utfordring
For et mellomstort regionalt energiselskap skaper dette både utfordringer og 
muligheter. Det som er helt sikkert, er at ingen av fordelene vil kunne oppnås uten at 
mennesker styrer og setter retningen for utviklingen.

Det kreves en generell hevning av kunnskapen om digitalisering hos alle ansatte. 
Skagerak er i en heldig posisjon fordi mange ansatte enten kan programmering eller 
vil forstå prinsippene raskt, takket være innsikt i matematikk og statistikk.

Fagpersoner må lære seg å benytte nye og enklere programmeringsverktøy for å 
kunne «snakke med» maskinene. Det utvikles nå programmeringsverktøy, som gjør 
at behovet for komplisert og tidkrevende koding er redusert. Et eksempel på dette 
er hvordan utviklingen av en ny handelsplattform i Skagerak Kraft gjøres. Der sitter 
hydrologer og ingeniører sammen for å optimere verdien av det vannet Skagerak 
disponerer. Modellene utvikles i samarbeid med blant annet forskere ved SINTEF. 
Fordi det benyttes nye generasjoner av programmeringsverktøyene, kan fagfolkene 
i Skagerak selv tilpasse modellene.

Digitaliseringen vil stille nye krav til lederne. Disse må tilegne seg ny kunnskap 
om muligheter med digitalisering, og lede an i utviklingen. Ingen har i dag svar på 
alle spørsmål. Det betyr at det må være rom for å prøve og feile. Av ti prosjekter 
vil kanskje bare ett lykkes. Men hvis potensialet er stort, vil det mer enn oppveie 
kostnadene av prosjektene som ikke lykkes. Samtidig må det være en overordnet 
økonomisk kontroll og en klar retning på det som gjøres.
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«Av ti prosjekt vil kanskje 
bare ett lykkes. Men 

hvis potensialet er stort, 
vil det mer enn oppveie 

kostnadene av prosjektene 
som ikke lykkes.»
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Åpenbare gevinster
Det er noen åpenbare fordeler med å bruke digitalisering til å øke verdiskapningen 
innenfor Skageraks forretningsmodell:

Drift og vedlikehold. Gjennom konstant overvåking av nettet og analyser av relevante 
data vil man kunne forutsi når en komponent skal skiftes ut. Datamaskiner vil også 
kunne læres opp til å foreta korrigerende handlinger automatisk. Det vil redusere 
tapet ved et strømbrudd for alle parter.

Økt oppetid. Bedre prediksjon av vedlikeholdsbehovet gjennom analyse av alle 
relevante data gir gevinst i form av økt produksjonstid.

Bedre utstyr. Gjennom et samarbeid med leverandører kan datafangsten brukes til å 
forbedre utstyret. 

Optimere vannverdiene. Vannmengde i magasinet, tilsig av vann, vann i elver med 
kraftverk, temperaturutsikter, vind, sol, og observerte priser i ulike markeder er input 
til datamaskiner, som kan læres til hvordan selskapet kan tjene mest mulig penger.

Nettoptimering. Finne ut hvordan strømmen kan fraktes med lavest mulig tap frem 
til forbrukerne, til lavest utbyggingskostnader.

Færre ansatte. Mange operasjoner vil kreve færre folk.
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Virtuelle kraftverk
Noe av det som koster mest i forhold til nytten, er den ekstra nett-kapasiteten som 
må bygges for å dekke behovet når kraftforbruket når toppen en kald vinterdag.

Smarte måleravlesere og andre digitale løsninger kan i prinsippet redusere 
topplasten i nettet ved å trekke strøm ut av batterier, som er plassert innenfor et gitt 
nettområde. Dette kan være batterier som er plassert ut av energiselskapene for å 
dekke forbrukstoppene, eller også batterier i elektriske biler.

Nøkkelen er å lade batteriene når prisene er lave (og etterspørselen lav) og 
«produsere» strøm ved å tappe batteriene når prisene er høye (og etterspørselen høy). 
På den måten reduseres belastningen på nettet, samtidig som prisene jevnes ut, og 
man kan klare seg med et enklere og billigere nett.

Det krever et system for å holde orden på verdier (strøm, nettjenester og penger) og 
sikre en korrekt avregning og overføring av dette. Dette blir enda mer komplisert i en 
situasjon med lokal produksjon, for eksempel ved solceller på tak eller vindmøller i 
hager. Det er flere eksempler på slik produksjon, både i husholdninger og bedrifter. 
Hvis disse kan levere strøm til nettet, vil det gjøre lokal produksjon mer lønnsomt. 
Digitalisering kan gjøre lokale nettområder til «virtuelle kraftverk» ved at strøm 
«produsert» fra batterier styres sammen med strøm produsert lokalt og strøm tilført 
eksternt fra nettet.

Slike nye løsninger kan kombineres med forbruksreduksjoner i husholdningene. 
I en analyse av hjemmeautomasjon utført for NVE, konkluderes det med at effekt-
toppen i husholdningene kan reduseres med inntil 23 prosent med automasjon og 
formidlingsløsninger. 

Disse forholdene vil kreve regulatoriske avklaringer. Det er for eksempel uklart om et 
nettselskap skal kunne eie batterier.
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Smartkraftprosjekter
Skagerak Kraft har startet et program som skal følge opp konsernets digitaliserings-
strategi. Målet er økt verdiskapning ved å ta i bruk digital teknologi og utnytte 
selskapets digitale kapital og være forberedt til å møte et energimarked i endring. 

Konkrete Smartkraft-prosjekter:
Prediktert vedlikehold: Optimal vedlikeholdsplanlegging basert på tilstands-
overvåking. Innebærer bruk av stordata og maskinlæring.

Automatisert produksjonsplanlegging og handel: Paraply-betegnelse for en serie 
prosjekter med mål om å sanntids-koble langtids- og korttids-optimaliseringsmodeller 
med handelsløsninger. Inkluderer automatisk oppdatering av produksjonsplaner. 
SmartHydro: Prosjektet inneholder utviklingsaktiviteter innen hydrologisk modellering 
og innsamling og sammenstilling av hydrologiske og meteorologiske data.

Smartnettprosjekter
Skagerak Nett har ledet digitaliseringsutviklingen i Skagerak og har i to–tre år hatt 
egne FoU-prosjekter under paraplyen SmartNett.

Nettstyring. Utnyttelse av fleksibilitet hos sluttkunder og i ny teknologi som middel for 
å dempe de store svingningene i forbruket og på den måten bidra til redusert behov 
for større forsterkninger av nettet.

«Sensorer, tingenes internett, Big Data, 
kunstig intelligens og maskinlæring 
kommer nå for fullt i energi bransjen, og 
vil endre vesentlig hvordan arbeid som 
i dag utføres av mennesker blir utført.»
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Prediktivt vedlikehold: Forstå når feil vil inntreffe i gamle komponenter i nettet 
ved at det er utplassert sensorer i alle komponenter. Data fra disse mates inn i 
datamaskiner, som etter hvert lærer hvor det er høyest sannsynlighet for at feil vil 
inntreffe. Dermed vil man i større grad klare å skifte ut komponenter til rett tid. 
Det gir lavere vedlikeholdskostnader og færre feil i nettet.

Feilprediksjon høyspent kabelnett: Forbedre beslutningsgrunnlaget for mer effektiv og 
treffsikker prioritering av reparasjon og reinvestering. Bygge kompetanse og nettverk 
på dataanalyse. Dokumentere potensialet for datamodeller i tilstandsestimering. 
Kabelfeil utgjør 50 millioner kroner i året.

Robotisering: Automatisert kundemottak og fordeling av innkommende e-poster. 

Automatisering: Automatisk innhenting av data for ukes- og månedsrapporter fra 
hele nettvirksomheten, og automatisk produksjon av rapportene. Dette vil være en 
betydelig forenkling som både sparer mange årsverk og reduserer sannsynligheten 
for feil i rapportene.

Fjernstyring. Stenging og åpning av strømtilgangen. Ved å utnytte de nye AMS-
målerne kan man gjennomføre fjernstenging og fjernåpning av kundepunkter. Dette 
er aktuelt både ved manglende betaling og ved flytting. Dette reduserer behovet 
for å sende ut montører, og man kan stenge tidligere og slik redusere tapet. 
Gjenoppretting av strømleveransene vil også kunne gjennomføres raskere, til beste 
for både selskapet og kunden.

Visualisering. Enklere tilgang og mer intuitiv fremstilling av kompleks informasjon ved 
hjelp av visualisering. Dette prosjektet gir direkte nytteverdi fordi raskere og enklere 
tilgang til informasjon kan implementeres direkte i drift. Prosjektet har generert enkle 
tiltak, som synliggjøring av ledig plass i fordelingsskap, og mer avanserte analyser 
og sammenstilling av data, som beregning og visualisering av reservekapasitet 
i hele nettet.
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Solgte Steinsvik
(29 GWh, Skageraks 

andel 5,8 GWh)

Investerings 
beslutning på Grunnåi
(11,5 GWh, Skageraks 

andel 6,3 GWh)

Sykefravær
(2,6 i 2016)

5 949
GWh produsert i 2017 

(5 993 i 2016)

0
Skader

(2 i 2016)

Avtalte kjøp av 
kraftverkene 
Eidet 1 og 2 
i Skien 3. juli 

2017

Geir Kulås (48)
Leder for Skagerak Kraft siden 
februar 2017 og begynte 
i konsernet som leder for 
Skagerak Nett i 2012. Geir 
startet sin yrkeskarriere i 
Norsk Hydro Magnesium i 
1993 og gikk videre til Hydros 
offshore-virksomhet, som han 
var i frem til 2007, da han 
begynte i Bilfinger Industrial 
Service med ansvar for kunder 
offshore. Geir har tidligere vært 
aktiv fotballkeeper og trener 
for lagene til begge sine gutter. 
Han er gift og bor i Langesund.

«Involvering av ansatte 
og “forslags kassen” 
er vårt viktigste 
verktøy til forbedring. 
Forbedrings arbeidet 
ga 13,9 millioner 
kroner i effekt 
i 2017.»

2017 2016 2015

Omsetning (netto) MNOK 1 571 1 145 1 577

Omsetning (netto) underliggende* 1 567 1 375 1 219

EBITDA MNOK 1 157 727 1 126

EBITDA MNOK underliggende* 1 153 956 767

Investeringer MNOK 100 104 113

Ansatte (antall) 123 123 116

*«underliggende» er justerte tall for urealiserte verdiendringer i kraftkontrakter.

Nøkkelinformasjon

Skagerak Kraft

5,2 %
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Hva var de viktigste investeringer i 2017?
For Skagerak Kraft var det ingen store enkelt-
investeringer i 2017. Som en del av et program 
for oppgradering av våre damanlegg, ble 
dammen ved Bonsvatn ombygd for å tilfreds-
stille myndighetenes nye krav. Prosjektet ble 
gjennomført på tid og godt under budsjettet på 
12 millioner kroner. Bjordalen kraftstasjon ble 
rehabilitert. Alle slitedeler ble byttet ut og hele 
anlegget fikk gjennomført «full-service», slik at 
det er klart for 15 nye driftsår.

Kraftstasjonene Eidet 1 og 2 midt i Skien 
sentrum ble avtalt kjøpt fra Skiens Aktiemølle 
ASA og Broene 6 AS, og gir en produksjons-
økning på 13 GWh. Skagerak eier den tredje 
kraftstasjonen i samme vannfall fra før.

Hva ble oppnådd i 2017?
Vi hadde ingen skader i 2017 (2 i 2016) og vi 
opplevde en vesentlig økning i rapporteringen: 
55 prosent økning i rapportering om farlige 
forhold og 250 prosent økning i forbedrings-
forslag.

Vi har opplevd god effekt av opprettelsen av 
egen kraftsentral og med handel i intradag-
markedet. Året har gitt høy produksjon og 
det har ikke vært flom i våre vassdrag. Vi 
jobber også godt med kostnadsreduksjoner 
i Skagerak Kraft. 

Hvordan påvirker ny teknologi utviklingen?
Ny teknologi endrer måten anleggene 
følges opp. Det er lettere å optimalisere 
vedlikeholdet. Bedre modeller for beregning 
av vannverdier ved de ulike anleggene gjør 
det enklere å vite når vi skal produsere, og 
digitaliseringen går raskt i retning av mer 
robotisering av handelsvirksomheten.
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Øivind Askvik (43)
Begynte som leder for Skagerak 
Nett i desember 2017. Han 
tok befalsskolen i Hæren, og 
deretter Sjøkrigs skolen. Han var 
blant annet i to år elektrooffiser 
om bord på ubåt. Etter syv år i 
Forsvaret var han 15 år i ABB, 
både i Norge og Sveits. Den 
siste perioden var han global 
serviceleder for Power Grid 
Automation med ansatte i 50 
land. Øivind dykker og klatrer for 
å holde seg i form. Han er gift 
og har to barn.

«Vi jobber kontinuerlig 
med digitalisering og 
avanserte modeller 
for å gi kundene god 
forsyningssikkerhet. 
I kombinasjon med 
et høyt fokus på å 
drive effektivt, bidrar 
det til at Skagerak 
Nett er blant de nett
selskapene med lavest 
nettleie i Norge.»

2017 2016 2015

Omsetning MNOK 1 002 855 806

EBITDA MNOK 541 396 344

Investeringer MNOK 670 470 471

Ansatte 375 373 376

Ombygging 
av Roligheten 
transformator

stasjon, 
19 millioner 

kroner i 2017

194 327
Antall kunder 

(190 496 i 2016)

Sykefravær
(3,2 i 2016)

2
Skader

(0 i 2016)

Ferdigstilling av ledningsnett til Solum transformator
stasjon, 93 millioner kroner i 2017

Skagerak Nett

Nøkkelinformasjon

4,5 %
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Hva var de viktigste investeringer i 2017?
Skagerak Nett har i 2017 installert nesten 
100 000 nye avanserte strømmålere hos våre 
kunder. AMS-prosjektet skal være avsluttet i 
løpet av 2018 og er nettselskapets største 
prosjekt noen sinne, med en kostnadsramme 
på 613 millioner kroner.

Det er bygget ledningsnett frem til Solum 
transformatorstasjon, som skal forsyne den 
nye jernbanestrekningen med kraft. Anlegget 
ligger innenfor tids- og kostnadsrammer på 
170 millioner kroner. Det ble investert 93 
millioner i 2017 og er til nå brukt 135 millioner 
kroner. 

Roligheten transformatorstasjon, som forsyner 
Herøya Industripark med strøm, bygges om 
innenfor en ramme på 45 millioner kroner 
for å øke person- og forsyningssikkerheten. 
Prosjektet sluttføres i 2018.

Hva ble oppnådd i 2017?
Virksomheten hadde 2 personskader i 2017, 
mot vårt mål som var 0 personskader. Det 
er to for mange, og målet er igjen å oppnå 
null skader gjennom implementering av 
programmet Grønn Sone i 2018. 

Utrullingen av AMS er et stort løft for hele 
organisasjonen, og ferdigstillingen vil gi bedre 
innsikt i hele nettet. Det vil gjøre det lettere 
å forebygge, finne, og rette feil. Avanserte 
målere bidrar til effektivisering og vil på sikt 
kunne gi billigere nettjenester til kundene.

Skagerak Nett samarbeider også med andre 
nettselskaper hvor dette er hensiktsmessig, 
der målet er å oppnå økt sikkerhet og lavere 
kostnader for nettkunder.

Hvordan påvirker ny teknologi utviklingen?
Utviklingen skjer på flere områder. Solcelle-
paneler blir billigere og gjør at kundene kan 
gå fra å være konsumenter til «prosumers», 
som også produserer og leverer strøm. 
Hvis vi innenfor geografiske områder kan 
utvikle incentiver for å redusere forbruket 
når forbruket vanligvis går i været, slipper 
nettselskapet å investere for å dekke forbruks-
topper og dette vil igjen komme kundene 
våre til gode. Utvikling av kraftlagre som 
en del av nettstyringen, som for eksempel 
store batterier, vil ytterligere kunne redusere 
nettkostnadene.
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Svein Morten Rogn (49)
Administrende direktør i 
Skagerak Varme siden 2016. 
Ansatt i Skagerak-konsernet i 
1997, økonomisjef i konsernet 
2000–2009. Utdannet 
siviløkonom fra BI og agronom 
fra landbruksskolen på 
Søve. Rogn har hatt en rekke 
styreverv innenfor landbruk, 
skogbruk, fjernvarme og 
fagforeningen Econa. Opptatt 
av mennesker, naturforvaltning 
og klima. Driver Brekke Gaard 
sammen med sin kone Synne 
Vahl Rogn, to gutter, Martin og 
Kristian.

«Vi har hele tiden 
fokus på neste 
kamp. Vi feirer når vi 
vinner og lærer når vi 
taper. På den måten 
skal vi nå målet om 
lønnsom het i 2020.»

2017 2016 2015

Omsetning MNOK 85,4 76,0 61,8 

EBITDA MNOK 20,4 10,2 2,2 

Investeringer MNOK 68,5 48,6 38,9

Ansatte 16 17 17

Ny fjernvarmesløyfe Herøya 
Industripark åpnet 

120 GWh
Levert varme 

(114 GWh i 2016)

Sykefravær
(3,2 i 2016)

0
Skader

(0 i 2016)

Skagerak Varme

Nøkkelinformasjon

2,1 %
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Hva var de viktigste investeringer i 2017?
Vi har lagt rør til kontorbyggene på Herøya 
Industripark, for å utnytte ytterligere 16–20 
GWh spillvarme fra Yaras fabrikker. Det er 
en investering på 60 millioner kroner, som 
nå er i sluttfasen. For Skagerak Varme er 
dette er en veldig viktig investering som 
gir en enda bedre utnyttelse av tidligere 
investeringer. Alle investeringer hos oss ses 
i et 50-årsperspektiv.

Hva ble oppnådd i 2017?
Skagerak Varme har som mål å bli en lønnsom 
bedrift i 2020. Basert på resultatet i 2015 har 
vi fem år på å snu skuta, med en forbedring på 
8 millioner kroner hvert år. Det har vi klart to 
år på rad. Vi jakter på ettøringer. Med et volum 
på mer enn 100 GWh vil én øre forbedring per 
kWh gi én million mer på bunnlinjen. Bedre 
marginer kombinert med rasjonell drift og 
økende volum vil gi lønnsomhet.

Vi opptrer som et lag, der utbyggingsansvarlige 
jobber tett med dem som skal drifte 
anleggene.

Hvordan påvirker ny teknologi utviklingen?
Vi vil få «prosumers», husholdninger, utbyggere 
og eiendomsinvestorer som i økende grad 
kommer til å etterspørre energi fra ulike forny-
bare energikilder og gjerne kombinasjoner av 
disse. I byer vil det kunne bli interessant å 
tilby totalpakker med energi fra solceller og 
solfangere. Fjernvarme kan brukes til både 
varme og kjøling, og varmepumper med vann fra 
elver eller havet kan gi begge deler. Et tettere 
samarbeid med el-nettleverandør, digitale 
styresystemer, ny teknologi og nye markeder 
skal sørge for at energien resirkuleres og 
kostnadene blir så lave som mulig. Samtidig 
skal velværet bli så høyt som mulig.
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Frode Halvorsen (43)
Begynte som leder for Skagerak 
Naturgass i mai 2015. Han 
hadde da 15 år bak seg i 
ulike stillinger i Shell i Norge, 
Danmark og Nederland. Han har 
jobbet med kommersielle sider 
ved kjøp, salg og optimering 
av gassporteføljen i Nordsjøen. 
Frode har master i industriell 
økonomi fra Universitetet i 
Stavanger. Han er gift og har 
to barn. Frode har vært aktiv 
fotballspiller, og trener nå 
fotballaget til sin datter.

«Med Air Liquide 
som ny majoritets-
eier, er vi blitt en 
del av en global 
tungvekter med høy 
kompetanse.»

2017 2016 2015

Omsetning MNOK 143,2 105,8 98,6

EBITDA MNOK 19,3 14,2 6,5

Investeringer MNOK 12,5 34 18

Ansatte 7 7 6

Air Liquide ny majoritetseier
(51 %) fra 31. juli 2017

255 GWh
Salg av energi 

(231 GWh i 2016)

Sykefravær
(0,1 i 2016)

0
Skader

(0 i 2016)

Skagerak Naturgass

Nøkkelinformasjon

0,1 %
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Hva var de viktigste investeringer i 2017?
Den viktigste hendelsen for Skagerak 
Naturgass var at det franske selskapet Air 
Liquide kjøpte seg opp i selskapet, og fra 
31. juli 2017 eier 51 prosent av aksjene 
i Skagerak Naturgass AS. Air Liquide er 
verdensledende innen gass, teknologi og 
tjenester til industri- og helsesektoren og er 
tilstede i 80 land. Selskapet har cirka 65 000 
ansatte og er børsnotert i Paris.

Hva ble oppnådd i 2017?
Vi inngikk en avtale om levering av biogass 
til Tines bulk- og distribusjonsbiler og har på 
plass en intensjonsavtale om å øke volumene 
til mer enn 50 biler innen 2022. Biogass 
basert på blant annet kumøkk passer godt inn 
i Tines satsing på bærekraftige løsninger.

Vi har inngått en intensjonsavtale om å levere 
biogass til minimum 100 av Litras lastebiler de 
kommende fem årene. Selskapet skal bygge 
opp en kjede av fyllestasjoner for både flytende 
og komprimert biogass, i første omgang på 
Østlandet, for å levere drivstoffet.

Biogassleveranser til Nettbuss i Moss startet 
opp sommeren 2017.

Hvordan påvirker ny teknologi utviklingen?
Utviklingen av både batteri- og brensels-
celleteknologi er grønne alternativer, men mer 
et fremtidig enn et reelt alternativ til biogass, 
som er tilgjengelig for alle kjøretøyklasser i 
dag. Biogass kan i dag utnyttes til busser, 
tungtrafikk, anleggsmaskiner og skip. 

For langtransport er nedkjølt og dermed 
flytende biogass mest relevant ettersom man 
da får mer energi med seg, så mye som opp 
mot 1 600 km rekkevidde. Fra varebiler opp 
mot langdistansesegmentet er komprimert 
gass tilstrekkelig.

57

Skagerak Energi årsrapport 2017Virksomheten i 2017



Fjordkraft

58

Skagerak Energi årsrapport 2017 Virksomheten i 2017



59

Skagerak Energi årsrapport 2017Virksomheten i 2017



Fjordkraft

Rolf Barmen (54)
Tiltrådte februar 2013 
som administrerende 
direktør i Fjordkraft og 
styreleder i Trondheim Kraft. 
Barmen har lang erfaring 
som administrerende 
direktør innenfor 
telekommunikasjonsbransjen. 
Barmen har vært fotballspiller 
og fotballtrener i Fyllingen 
Fotball på elitenivå, og 
styreleder i Brann. Han har 
også vært alpintrener. Barmen 
er utdannet siviløkonom fra 
Norges Handelshøyskole (NHH).

«Kundene er vår 
arbeidsgiver. Det 
er et faktum vi må 
forholde oss til hver 
eneste dag. De 
pengene vi skal leve 
av i morgen, er det 
kundene som har 
i dag.»

2017 2016

Omsetning MNOK 4 453 3 925

EBITDA MNOK 354 325

Investeringer MNOK 36 27

Ansatte 215 172

Sykefravær
(4,4 i 2016)

Nøkkelinformasjon

Ble børs 
notert i mars 

2018

Leverer 
tjenester til 
32 energi

selskap

530 000
Antall strømkunder

0

Eierandel før børsnotering:

BKK (49 %)
Skagerak Energi (48 %)
Statkraft (3 %)

Skader
(0 i 2016)

4,6 %
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Hva var de viktigste investeringer i 2017? 
Konsernet har de seneste årene 
investert betydelig i digitale løsninger for 
effektiviserings   formål. Formålet er å videre-
utvikle kostnads effektive og kunde vennlige 
prosesser for intern drift og for forretnings-
formål. Konsernet har i 2017 investert totalt 
36 millioner kroner i immaterielle eiendeler. 
I alt 28 millioner kroner knytter seg til 
prosjekter, inkludert mobiltelefoni satsingen 
og software-løsninger, mens resterende er 
knyttet til kjøp av kundeportefølje fra BKK 
Energitjenester og kjøp av rettigheter til 
Ladestasjoner.no. 

Hva ble oppnådd i 2017?
2017 har føyd seg inn i rekken av år med 
kundevekst og gode økonomiske resultater. 
Konsernet fikk i 2017 et resultat før skatt på 
331 millioner kroner.

«Fjordkraftfabrikken», et prosess- og IT-
system for avregning og fakturering utviklet av 
Fjordkraft, fikk sine første eksterne kunder. Fire 
lokale nettselskap og strømleverandører kjøper 
sine avregnings- og faktureringstjenester fra 
Fjordkraft.

Fjordkraft har oppnådd høy grad av kjennskap 
blant norske strømkunder. Over 50 prosent 
av Norges befolkning nevner Fjordkraft, når de 
blir bedt om å nevne en strømleverandør. 95 
prosent av befolkningen har hørt om Fjordkraft.

Hvordan påvirker ny teknologi utviklingen?
ENOVA og NVE ønsker at de nye AMS-målerne 
får følge av smarte løsninger som kan motivere 
forbrukerne til å spare strøm. Fjordkraft har 
som ett av syv selskaper fått støtte fra ENOVA 
til et pilotprosjekt. Selskapet er også i gang 
med neste fase som har til hensikt å utvikle 
kommersielle løsninger for privatmarkedet. 

Fjordkraft har inngått avtale med lokale 
nettselskaper om gjennomfakturering, og de 
aller fleste av Fjordkrafts kunder får nå betale 
strøm og nettleie samtidig.
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Vårt samfunnsansvar

Skagerak Energis visjon er å være en fremtidsrettet leverandør av ren energi for 
velferd, vekst og utvikling. Vårt samfunnsansvar er å skape verdier og bidra til å 
finansiere vekst og velferd i regionen på en etisk og bærekraftig måte. Det betyr at 
vi prioriterer og forvalter våre ressurser, slik at vi skaper vekst for samfunn og eiere 
uten å ødelegge for framtidige generasjoners velferd.

Skageraks samfunnsoppdrag er å ha en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av 
ren energi, og en sikker og stabil distribusjon av elektrisitet til industri- og nærings-
virksomheter og privathusholdninger. Vi forvalter samfunnskritisk infrastruktur, og 
stans i leveranse av strøm kan få alvorlige følger. Vern om menneskers liv og helse, 
naturmangfold og klima er fundamentet i alle våre beslutninger og aktiviteter.

Noe av det viktigste Skagerak Energi kan gjøre for lokalsamfunn og omgivelser er å 
sikre at vi har en sunn økonomi, en etisk og ansvarlig forretningsførsel og at våre 
medarbeidere trives og ikke utsettes for helserisiko. Skagerak er en lønnsom bedrift 
som skaper gode arbeidsplasser, kjøper varer og tjenester for store verdier og betaler 
skatter, avgifter og utbytte til eierne. 
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For Skagerak Energi betyr å ta samfunnsansvar at vi: 
  Ivaretar menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og bekjemper alle typer 
økonomisk kriminalitet.

  Integrerer sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift, etterlever norsk 
lovgivning og anerkjente internasjonale konvensjoner.

  Beskytter miljø og klima, velger gode tekniske og miljømessige løsninger og 
gjennomfører prosjekter og utbygging i henhold til lover og konsesjoner.

  Samarbeider med skoler, høyskoler og universitet og ulike forskningsinstitusjoner.
  Har lærlinger og trainees og samarbeider med arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsmarkedsbedrifter for å bidra til omstilling av 
arbeidstakere.

  Støtter lokalt organisasjons- og kulturliv og både topp- og breddeidrett.
  Støtter frivillige organisasjoner slik at de kan bidra til bevisstgjøring og kunnskap 
om viktige miljø- og samfunnsnyttige tema, og vi yter direkte økonomisk støtte til 
en rekke samfunnsnyttige tiltak i de lokalmiljøene vi er en del av.

Skagerak Energi årsrapport 2017

65

Samfunnsansvar



Skagerakkonsernets virksomhet er avhengig av en rekke naturressurser og 
menneskelige ressurser som er verdifulle for samfunnet. Det er også mange viktige 
samfunns funksjoner som er avhengige av Skageraks leveranser. 

Skagerak Energi har gjennomført en vesentlighetsvurdering av konsernets aktiviteter. 
Det innebærer at vi har vurdert hvilke områder som er vesentlige for at samfunns-
oppdraget skal innfris og ressursene forvaltes på en god måte. Vurderingen er basert 
på etterlevelse av lovkrav og konsesjoner, forståelse av de viktigste interessenters 
krav og forventninger, samt konsernets risikovurdering og strategi.

Prioriterte innsatsområder i Skagerak Energi:
  Sikre liv og helse, etikk og integritet
  Sikker og stabil energiforsyning
  Informasjons- og IT-sikkerhet
  Bærekraftig produksjon
  Motiverte og kompetente medarbeidere
  Forskning- og teknologiutvikling
  Produksjons- og nettutvikling
  Kommunikasjon med interessenter
  Ansvarlig leverandørstyring
  Økonomiske bidrag til regionen gjennom skatter, avgifter, arbeidsplasser, 
anskaffelser og støtte til organisasjons- og kulturliv

Vesentlighetsvurdering
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Det arbeides systematisk og grundig på alle de prioriterte områdene. Det legges vekt 
på god forståelse for beste praksis, risikoforståelse og kontinuerlig kompetanse- og 
teknologiutvikling. Det skal være balanse mellom verdiskapning og det å unngå tap 
eller skade på liv, naturmangfold eller andre verdier. Det besluttes årlig konkrete 
målsettinger på kritiske områder, og resultater evalueres regelmessig av ledergrupper 
og styrer. Aktiv oppfølging og evaluering skal sikre god styring og samfunnsansvarlige 
beslutninger, preget av konsernets viktigste interessenters behov og forventninger.

På de påfølgende sider er utvalgte områder utdypet. Det beskrives hvordan 
konsernet arbeider med områdene og hva som er de viktigste resultater. I tillegg er 
det utarbeidet en detaljert rapport i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) som 
vedlegg til årsrapporten.
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Interessenter og 
interessentdialog

Tilknytning til regionen og et godt samarbeid med alle våre interessenter er viktig 
for Skagerak Energi. Tre av regionens kommuner har eierandeler i konsernet, og 
Skagerak Energi er en av regionens store arbeidsgivere.

Skagerak er en stor aktør og en motor for verdiskapningen i regionen. Våre 
økonomiske bidrag til samfunnet skjer først og fremst gjennom arbeidsplasser, 
skatter og avgifter. I tillegg er vi en betydelig oppdragsgiver for lokalt næringsliv. De 
økonomiske ringvirkningene av vår virksomhet er betydelige, og vi tar på alvor den 
gjensidige avhengigheten som finnes mellom en stor bedrift og de lokalsamfunn 
vi er en del av. Vi er opptatt av forsvarlig og samfunnsbevisst forretningsdrift og 
benytter vårt etiske regelverk aktivt i anskaffelsesprosesser og andre vurderinger 
og beslutninger. Vi ønsker å påvirke våre leverandører og andre samarbeidspartnere 
gjennom å være en ansvarlig oppdragsgiver. Samtidig har vi stor respekt for våre 
samarbeidspartneres kunnskap og erfaring, og søker å lære og kontinuerlig forbedre 
oss basert på en åpen og god dialog.

Samfunnsutviklingen bidrar til at folks avhengighet av elektrisitet øker. Klima-
endringer og teknologiutvikling endrer måten strøm produseres og brukes på. I de 
kommende år vil sannsynligvis et økende antall kunder både produsere, selge og 
kjøpe energi. Vassdragene har også en viktig samfunnsfunksjon i både tørke- og 
flomsituasjoner, og har stor verdi for befolkningen i form av rekreasjon, transport 
og som vannforsyning. Skageraks aktiviteter er sterkt regulert av myndighetene, 
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Hvordan fordeles verdiskapingen?

Skagerak Energis verdiskaping til fordeling i 2017 var på 
1 797 millioner kroner. Slik ble det fordelt:

Långivere 189 MNOK10 %

Eiere 178 MNOK10 %

21 % Tilbakeholdt overskudd 369 MNOK

21 % Ansatte 371 MNOK

38 % Skatt 690 MNOK
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og styres i stor grad av konsesjonsprosesser som kan ta flere år. Vi må derfor ta 
mange hensyn. Våre aktiviteter er av stor betydning for mange.Vi legger vekt på å 
forstå endringer i forbrukermønster og ligge i forkant av utviklingen. Vi må forstå 
utbygging av vei, jernbane, næring og privatboliger før det faktisk blir besluttet. Og vi 
må samhandle med og påvirke leverandører, skoler og forskningsinstitusjoner slik at 
kompetanse og teknologi kontinuerlig utvikles. 

Utbygging av vannkraft og strømnett forårsaker inngrep i økosystemer og landskap. 
For å ta gode beslutninger og sikre en kunnskapsbasert forvaltning av natur-
ressursene, legger vi vekt på å inneha høy kompetanse på viktige områder. Samt 
ha et konstruktivt samarbeid med myndigheter, eiere, ansatte, kunder, forretnings-
partnere og andre interessenter.

Skagerak Energi har de siste årene styrket innsatsen med å forstå alle 
interessenters krav, behov og forventinger. I en stadig mer kompleks verden 
endres muligheter og forventinger raskt, og behovet for informasjon og dialog øker. 
Kommunikasjon, dialog og samarbeid med interessenter skal fortsatt prioriteres 
høyt. Informasjons aktiviteter, ulike arrangement og møter, gode nettsider og ekstern 
rapportering skal gi interessentene best mulig innsikt i arbeidet vårt.

Skagerak Energi gjennomfører en rekke informasjonsaktiviteter som er viktige for 
både bygge- og anleggsbransjen og privatkunder. Skagerak Kraft har god kunnskap 
om naturforholdene i vår region og søker å påvirke slik at løypetraseer for ski- og 
fotturer blir lagt utenom regulerte vann og ras- og skredutsatte områder. Selskapet 
gir også tilskudd til løypekjøring og trykking av friluft/løypekart i forbindelse med 
regulerte vassdrag, og sørger for at løypekartene inneholder informasjon om usikre 
områder.

Det lokale eltilsyn (DLE), arbeider aktivt med informasjon om hvordan unngå 
brannfarlige situasjoner i forbindelse med bruk av elektrisk utstyr. DLE bistår også 
politi og brannvesen i etterforsking av branntilløp og branner, og kontrollerer hvert 
år nærmere 10 000 boliger, hytter og virksomheter. DLE er en del av det offentlige 
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tilsynsapparatet. De er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), men hører inn under Skagerak Nett.

På våre nettsider finnes det mye viktig og samfunnsnyttig informasjon. Alle kraftverk 
og vassdrag, samt viktige prosjekter er omtalt. Det er god informasjon om hva man 
må huske på når man skal felle trær, grave eller bygge i nærhet av strømlinjer, master 
eller andre av Skageraks anlegg. Skagerak Nett holder til enhver tid oppdatert 
kart med oversikt over feil og planlagte strømstanser. Publikum bes melde fra om 
strømfeil eller hvis man observerer skader eller farlige forhold på linjer eller anlegg, 
og telefonnummeret til selskapets døgnbemannede feilmeldingstelefon er oppgitt. 
Ordinære henvendelser og klager rettes til kundetjenester i Skagerak Nett.

I Skagerak Energi tolererer vi ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, 
konkurransesamarbeid, sosial dumping, diskriminering eller trakassering. Våre etiske 
retningslinjer og overordnede krav til leverandører finnes også på våre nettsider. 
I tillegg er det en egen varslingskanal, hvor både ansatte og samarbeidspartnere 
kan rapportere kritikkverdige forhold.

«De økonomiske ringvirkningene av vår 
virksomhet er betydelige, og vi tar på 
alvor den gjensidige avhengigheten 
som finnes mellom en stor bedrift og 
de lokalsamfunn vi er en del av.»
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Interessentgruppe Hva er de opptatt av? Arena for dialog

Myndigheter   Sikker og stabil energiforsyning 
  Sikre anlegg
  Sikker og ansvarlig drift og utbygging i 
tråd med regelverk og tillatelser

  Tilsyn
  Systematisert i forbindelse med revisjoner 
og nye konsesjoner
  Formaliserte møter og ad-hoc dialog på 
saksbasis

Eiere (Statkraft og 
kommunene Skien, 
Porsgrunn og Bamble)

  Sikker, effektiv, lønnsom og ansvarlig 
produksjon og distribusjon av 
klimavennlig og fornybar energi.

  Eiermøter, styremøter og andre formelle 
møter. Rapportering og løpende dialog 
med Statkraftkonsernet.

Ansatte   Sikkerhet på arbeidsplassen
  Medbestemmelse 
  Jobbsikkerhet
  Kompetanseutvikling 
  Omdømme

  Ansattes representanter i styret
  Ulike konsernutvalg 
  Interne informasjonsmøter
  Organisasjonsundersøkelser
  Medarbeidersamtaler

Kunder   Sikker og stabil energiforsyning
  Prisnivå

  Kundesenter
  Informasjonsbrev, annonser
  Formaliserte møter og ad-hoc dialog på 
saksbasis
  Sosiale medier
  Hjemmesider

Vertskommuner   Sikker, effektiv og ansvarlig drift
  Skånsomme naturinngrep og 
ivaretakelse av naturmangfold

  Systematisert i forbindelse med revisjoner 
og nye konsesjoner
  Formaliserte møter og ad-hoc dialog på 
saksbasis

Lokalbefolkning   Sikre anlegg
  Skånsomme naturinngrep 
  Sikre og trygge arbeidsplasser

  Systematisert i forbindelse med revisjoner 
og nye konsesjoner
  Formaliserte møter og ad-hoc dialog på 
saksbasis

Naturverninteresser 
og -organisasjoner

  Sikre anlegg
  Skånsomme naturinngrep 

  Dialog ved revisjoner og nye konsesjoner
  Formaliserte møter og ad-hoc dialog på 
saksbasis 

Skoler, universiteter og 
forskningsinstitusjoner

  Kompetanse- og teknologiutvikling
  Praksisplasser, karriere- og jobb-
muligheter
  Samarbeidsmuligheter og oppdrag
  Omdømme

  Formaliserte og uformelle møter, 
informasjonstiltak og karrieredager
  Trainee-program, praksisplasser
  Gjesteforelesninger
  Samarbeidsprosjekt

Bransjeorganisasjoner   HMS, miljø/klima, beredskap og 
samfunnsansvar
  Lønnsomhet og rammebetingelser 
Kompetanse- og teknologiutvikling 
Informasjon og omdømme

  Formaliserte og uformelle møter
  Konferanser, kurs og bransjeforum
  Samarbeidsprosjekt

Leverandører og 
forretningspartnere

  Forretningsetikk i anskaffelser
  Omdømme
  Kompetanse og prestisjeprosjekter
  Betalingsevne og -villighet

  Formaliserte anskaffelsesprosesser
  Formaliserte møter og ad-hoc dialog for 
oppfølging i kontraktsperiode
  Konferanser, messer, kurs
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Økonomisk vekst bidrar til økt etterspørsel av energi både i Norge og globalt. 
Samtidig er klimaendringer og global oppvarming blant de største utfordringene i vår 
tid, og utslipp av klimagasser må raskt reduseres. Klimaavtalen fra Paris innebærer 
forpliktelser om endringer som også Norge og norsk næringsliv må innfri. Viktige 
innsatsområder er økt ressurs- og energieffektivitet, redusert forbruk av fossile 
brensler og elektrifisering av transportsektoren. 

Økt fornybar energiproduksjon og økt produksjon av norsk, fornybar vannkraft er et 
viktig bidrag til en nødvendig omstilling. Skagerak Energis produksjon og distribusjon 
av elektrisitet fra fornybar vannkraft, fjernvarme og biogass bidrar til reduserte direkte 
og indirekte utslipp av CO², nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid og støv. Gode rutiner 
for sortering og behandling av avfall, både på faste lokasjoner og på midlertidige 
byggeplasser, bidrar til gjenbruk av ressurser. Skagerak Energis produkter er derfor 
en viktig del av Det grønne skiftet, og selskapets anlegg og produksjon representerer 
en betydelig verdiskapning og nytte for samfunnet.

Produksjon og distribusjon av energi produsert fra fornybar vannkraft bidrar til å sikre 
energiforsyning til folks daglige liv og samfunnskritiske funksjoner. Årlige energi-
leveranser fra Skagerak Energi er på cirka 6 500 GWh. Skageraks energi produksjon 
er basert på cirka 95 prosent fornybar vannkraft, cirka 2 prosent biogass og forny bar 
fjernvarme. 3 prosent av energileveransen er flytende naturgass, LNG, eller fjernvarme 
produsert av ikke fornybare innsatsfaktorer. Den fornybare fjern varmen produseres 

Klimavennlig 
produksjon
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fra flisforbrenning, varmepumper og spillvarme fra industrien. Når fjern varme nettet 
bygges ut må noe produksjon leveres fra ikke-fornybar energi til nye varme pumper eller 
annen fossilfri produksjon er bygget ut. Biogassen er produsert av organisk avfall fra 
husholdninger og landbruk, og er et godt eksempel på sirkulær økonomi hvor matavfall 
resirkuleres og gjenbrukes. Biogass erstatter diesel i transportnæringen.

Vannmagasiner gir både fleksibilitet og høy leveringssikkerhet. Produksjonen 
kan tilpasses etterspørselen. Denne fleksibiliteten er avgjørende for forsynings-
sikkerheten til kritisk infrastruktur og kraftkrevende industri. Samtidig utfyller vann-
kraften ikke-regulerbar, fornybar energi ved at den kan produsere mer når sol- og 
vindkraftanlegg produserer mindre. 
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Regulering av vannmagasin er et viktig flomdempende tiltak i perioder med stor 
nedbør. Det vil få enda større betydning i en fremtid hvor det sannsynligvis blir mer 
ekstremvær. Vannkraften kan også bidra til å ta Norge inn i en ny industriepoke. 
Skagerak Energi ønsker å bli leverandør til store datasentre, som er verdens raskest 
voksende kraftintensive industri. 

Vannkraften er fornybar uten utslipp av klimagasser, men den er ikke uten miljø-
konsekvenser. Både drift og utbygging medfører inngrep i økosystemer og landskap. 
Slike inngrep minimeres gjennom systematisk miljøforvaltning og ulike avbøtende 
tiltak. Vi legger vekt på å ha en ansvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av våre 
anlegg, og en føre-var-tilnærming ved miljøutfordringer. Vi arbeider kontinuerlig for å 
unngå, minimere, dempe eller kompensere for de negative miljøpåvirkningene som 
kan følge av våre aktiviteter.

Våre overordnede mål
Våre overordnede mål er at all utbygging og drift skal være i overenstemmelse med 
prinsippet om bærekraftig utvikling:

  Forsvarlig forvaltning av vannressursene og ivaretakelse av naturmangfold
  Gode standarder for drift, tilsyn og systematisk vedlikehold av anlegg
  Gode arbeidsmetoder og teknologi for å hindre utslipp av forurensende stoffer
  Ansvarlig leverandørstyring
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Totale CO²utslipp 2011–2016
Tonn CO²-ekvivalenter
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«Det har ikke vært brudd på konsesjons vilkår 
knyttet til regulering av vassdrag i 2017. 
Det har heller ikke forekommet andre 
hendelser med alvorlige konsekvenser for 
miljøet i 2017 i noen av selskapene.»
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Prioriterte innsatsområder er å unngå utslipp, ivareta biologisk mangfold samt 
sikre god sortering og gjenvinning av avfall. I 2017 har konsernets selskaper først 
og fremst fokusert på forbedringer i egen drift og egne utbyggingsprosjekter. Vår 
ambisjon i de kommende år er å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter 
gjennom hele livssyklusen. Det skal gjøres ved å stille krav til leverandører for å 
oppnå forbedringer i hele leverandørkjeden.

Resultater
Det har ikke vært brudd på konsesjonsvilkår knyttet til regulering av vassdrag i 2017. 
Det har heller ikke forekommet andre hendelser med alvorlige konsekvenser for 
miljøet eller vært andre hendelser som har medført involvering av eller pålegg fra 
Miljødirektoratet i 2017 i noen av selskapene.

Totale avfallsmengder er redusert til 855 tonn i 2017 fra 973 tonn i 2016. 
Sorteringsgrad av avfall ble 80 prosent i 2017, som er noe dårligere enn i 2016, 
da vi oppnådde 85 prosent.

Totale utslipp av CO² inklusive diffuse utslipp av SF6 og indirekte utslipp fra 
forbrenning av restavfall ble 2 104 tonn CO² i 2017. Dette er noe høyere enn i 2016 
da resultatet var 1 885 tonn. Forskjellen skyldes høyere utslipp av SF6, som var 
uvanlig lavt i 2016. Konsernets samlede utslipp av CO² er redusert fra cirka 8 600 
tonn i 2011 til cirka 2 100 tonn i 2017. 

Varmesentraler slipper også ut nitrogenoksider (NOx) og støv. Skagerak Varme er 
underlagt et strengt kontrollregime. Utslippskrav er gitt av myndigheter, og utslipps-
målinger verifiseres av en uavhengig tredjepart og rapporteres og følges opp av 
myndighetene. Skagerak Varmes utslipp av NOx og støv utslipp er betydelig under 
hva som er tillatt.
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Sorteringsgrad avfall
Prosent
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Vurdering
Målsetting om null konsesjonsbrudd og null alvorlige miljøhendelser er innfridd i 2017. 
Dette er gode og viktige resultater. Målsetting om sorteringsgrad bedre enn 85 prosent 
er innfridd for selskapene Skagerak Kraft, Skagerak Nett og Skagerak Varme.

Konsernets overordnede ambisjon om å bidra til et samfunn med mindre utslipp 
av klimagasser er innfridd. Selv om samlede utslipp av CO² økte noe i 2017, er 
konsernets utslipp redusert fra cirka 8 600 tonn i 2011 til cirka 2 100 tonn i 2017. 
I tillegg bidrar leveranser av Skageraks energileveranser til at totale utslipp av CO² 
i regionen blir betydelig redusert i forhold til bruk av fossile energikilder. Leveranse 
av fjernvarme og biogass medfører årlig reduserte utslipp til omgivelsene på mer 
enn 40 000 tonn CO², sammenlignet med tilsvarende varmeproduksjon basert på 
oljekjeler og bruk av diesel som drivstoff.

Mål 2018
Viktige konsernmål for 2018 er:

  Null konsesjonsbrudd
  Null alvorlige miljøhendelser
  Sorteringsgrad for avfall bedre enn 85 prosent.
  Realisere ny fornybar vannkraft
  Økt salg av opprinnelsesgarantier
  Økt fornybar fjernvarmeproduksjon
  En nettutvikling som forsterker nettet, sikrer god 
forsyningssikkerhet og reduserer nett-tap.
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Selskapenes miljøarbeid
Skagerak Kraft AS er sertifisert etter standarden for miljøledelse, ISO 14001. 
Selskapets miljøarbeid med oppfølging av konsesjonskrav og selvpålagte krav er 
derfor en naturlig del av det daglige arbeidet. Selskapet legger vekt på god styring 
av vassdragene for å etterleve norsk lovgivning og konsesjoner, og for å sikre 
effektiv drift og verdiskapning. Målet er å drive miljøvennlig produksjon av elektrisitet 
ved bruk av fornybar vannkraft, og samtidig opptre ansvarlig og hensyns fullt overfor 
lokalsamfunn og brukere av naturområdene i og rundt selskapets anlegg.

Det har ikke vært brudd på konsesjoner i 2017. Skagerak Kraft legger vekt på å 
bidra til ivaretagelse av det biologiske mangfoldet i tilknytning til sine anlegg innenfor 
de krav og føringer som kommer fra myndigheter. Typiske pålegg fra myndighetene 
er regulering av høyeste og laveste vannstand (HRV og LRV), og avbøtende tiltak i 
forhold til utrydningstruede arter.

En bærekraftig vannforvaltning innebærer at selskapet gjennomfører miljøtiltak i og 
rundt vassdragsanleggene. Eksempler på tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, 
tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, tilrettelegging for opp- og 
nedvandring av fisk, og forbedring av terskler og vandrings hinder. Det overordnete 
målet er å oppnå bærekraftige og selvrekrutterende fiske stammer. Årlig settes det ut 
småfisk i henhold til konsesjonskrav, og i Kragerø vassdraget gjøres det aktive grep 
for å sikre ivaretagelse av utrydningstruet ål. 

I forbindelse med bygging og drift av anleggene, legger Skagerak Kraft til rette for 
naturlig revegetering. Ved behov for aktiv revegetering, gjøres dette ved bruk av 
naturlig stedegne frøsorter. I 2017 har Skagerak Kraft også innført aktiviteter for 
bekjempelse av lupiner, som er en svartelistet art. Dette koordineres med rutine-
messige driftsoppgaver. Tilsvarende har alle driftsområder gode rutiner for opp-
rydding av avfall i og langs vassdragene, og alt avfall leveres til godkjent anlegg for 
avfalls håndtering. Avfall som samles opp kommer hovedsakelig fra allmennheten og 
naturlig biologisk avfall fra naturen som trær, busker og annet organisk materiale.
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«Vannkraften er fornybar uten 
utslipp av klimagasser, men den 
er ikke uten miljøkonsekvenser. 
Både drift og utbygging medfører 

inngrep i økosystemer og landskap. 
Slike inngrep minimeres gjennom 
systematisk miljøforvaltning og 

ulike avbøtende tiltak.»
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Et spesielt viktig bidrag, er oppsamling av plast og annet uorganisk materiale som 
kommer flytende. Ved at dette samles opp, bidrar selskapet til at plast ikke kommer 
videre ut til sjøen.

Skagerak Kraft arbeider videre med aktuelle vilkårsrevisjoner. De kommende 
revisjoner styres av myndighetene, og hensikten er å oppnå bedre miljøforhold i 
regulerte vassdrag i henhold til EUs vanndirektiv. De fleste av selskapets større 
vassdragsanlegg ligger i områder som er omfattet av pågående revisjonssaker, og 
selskapet er direkte involvert i syv slike saker. Skagerak Kraft forventer at det i 
2018 og kommende år kan bli nødvendig å gjennomføre flere miljøundersøkelser av 
vassdragene, og at myndighetene vil beslutte ytterligere avbøtende tiltak eller nye 
grenser for minstevannføring. Selskapet legger derfor vekt på å arbeide systematisk 
for å vurdere, dokumentere og kommunisere hvilke tiltak som er best både 
miljømessig og bedrifts- og samfunnsøkonomisk.

Skagerak Nett har et betydelig fokus på å styrke sin kompetanse for å forstå 
framtidige behov og teknologiske muligheter innen strømforsyning. Utbygging av 
nettet er i stor grad regulert av myndighetene og styres av konsesjonsprosesser som 
kan ta flere år. I et fremtidig energisystem vil det mest sannsynlig være et samspill 
mellom selskapet og tradisjonell kraftproduksjon, nye produsenter av fornybar 
energi fra sol og vind og kunder som også selv produserer egen energi. Samtidig er 
kundenes forbruksmønster i endring, og elektrifisering av samfunnet vil påvirke det 
fremtidige nettbehovet. For å være forberedt på ulike fremtidsscenarier, deltar og 
leder selskapet derfor en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter.

Strømnettet utvikles kontinuerlig på en måte som både ivaretar sikker forsyning av 
elektrisitet og er mest mulig skånsom for omgivelser og samfunn. I all rehabilitering 
og utvikling av nettet, gjennomføres helhetlige risikovurderinger som tar hensyn 
til miljø- og klimamessige utfordringer. Et eksempel er områder hvor det er store 
mengder hubro; her monteres det spesielle pinner i mastetoppene for å hindre 
fuglene i å komme nær og bli drept av strømførende linjer.
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Nettet forsterkes kontinuerlig, og det legges vekt på å velge optimale linjetraseer og 
redusere luftlinjer til fordel for nedgravet kabel. Selskapet ferdigstilte våren 2017 
det store prosjektet «Nettforsterkning Grenland», som har ført til bedre nettstruktur 
og høyere kapasitet, samt sanering av mer enn 50 km høyspentlinjer og master i 
tettbygd strøk i regionen. Mellom Porsgrunn og Larvik pågår prosjektet med bygging 
av ny koblingsstasjon, for å forsyne ny dobbeltsporet jernbanetrase som skal tas i 
bruk i 2018. Innen 2020 er Skagerak Netts målsetning å ha installert automatisk, 
miljø sikkert avtappingsutstyr eller oljeutskillere i alle selskapets utendørs 
transformator gruver. Skagerak Nett var det første nettselskapet i Norge som tok 
i bruk overvåkings system med kontinuerlig oljemåling og full dokumentasjon av 
tømmingshistorikk.

Skagerak Nett oppnådde i 2017 både å redusere andel restavfall samt forbedre 
kildesortering. Selskapet har startet uttesting av miljøvennlige komposittmaster 
som erstatning for impregnerte tremaster. Impregnerte tremaster inneholder enten 
kreosot eller tungmetaller. Til tross for at bruk av impregnerte master er tillatt av 
Miljødirektoratet, har Skagerak Nett for 2018 bestemt å redusere bruken av slike 
til et absolutt minimum. Det er videre besluttet at det skal arbeides aktivt med 
overgang til bryteranlegg som ikke inneholder klimagassen SF6. Også selskapets 
bilpark skal gjøres mer miljøvennlig ved å ta i bruk elbiler.

Skagerak Varme har redusert utslipp av CO² betydelig de siste årene, og har ambisjon 
om fossilfri varmeproduksjon i alle sine anlegg innen 2020. Utslippene av CO² er 
redusert fra mer enn 7 000 tonn i 2011 til mindre enn 400 tonn i 2017. Fjern varme -
produksjonen betyr årlig reduserte utslipp til omgivelsene på mer enn 30 000 tonn 
CO², sammenlignet med tilsvarende varmeproduksjon basert på oljekjeler.

Skagerak Naturgass bidrar til det grønne skiftet ved å levere biogass, som er et 
klimanøytralt drivstoff produsert av organisk avfall fra husholdninger og landbruk. 
Bruk av biogass bidrar til at ressurser i avfallet gjenbrukes og til betydelige reduserte 
utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO²) og støv. Biogass 
erstatter først og fremst bruk av diesel i transportnæringen. Skagerak Naturgass 

Skagerak Energi årsrapport 2017

86

Samfunnsansvar



leverte i 2017 48 GWh biogass, som erstatter leveranse av cirka 4,2 millioner liter 
diesel. Det betyr at klimagassutslippene ble redusert med cirka 13 000 tonn CO². 

Skagerak Naturgass er en pioner i etablering av distribusjons- og fylleanlegg for 
biogass i regionen. Selskapet har langsiktig ambisjon om å øke leveranser i takt med 
utvikling av biogass-markedet. Først og fremst leveres biogass produsert ved Greve-
anlegget i Tønsberg, men det er også en rekke andre kilder i Norge, som potensielt 
vil kunne mangedoble reduksjonen i klimagassutslippene.
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Skagerak Energi forvalter samfunnskritisk infrastruktur. Vårt viktigste samfunns oppdrag 
er å levere sikker strømforsyning slik at kritiske funksjoner som sykehus, brann vesen, 
politi, vannforsyning og mobil- og data-kommunikasjon fungerer. Brudd på strøm-
forsyningen kan få store konsekvenser for kunder og samfunn. Avbrudd eller dårlig 
kvalitet i energiforsyningen til industrien kan bli svært kostbart hvis produksjonen må 
innstilles. Mange privathusholdninger har elektrisitet som eneste varmekilde og er 
ekstra sårbare ved langvarige strømavbrudd. For Skagerak betyr sikker forsyning at 
våre 194 000 sluttkunder skal ha færrest mulig avbrudd. Samtidig er det viktig at hele 
samfunnet er godt forberedt og har nødvendige beredskapsløsninger.

Kraftsystemets rolle blir viktigere
Samfunnsutviklingen er i stor endring på energiområdet. I tillegg bidrar en rask 
teknologiutvikling til endrede behov og forventninger. Stadig flere samfunns prosesser 
blir digitaliserte og dermed avhengige av stabil tilgang på elektrisitet. Skagerak tar 
ansvaret for sikker og stabil strømforsyning på alvor og arbeider hele tiden med 
å utvikle og modernisere strømnettet. Teknologiutviklingen innebærer også nye 
muligheter for nettutviklingen, og Skagerak Energi møter fremtiden ved å knytte til 
seg høy kompetanse samt investere i moderne infrastruktur.

Rask endring krever høy kompetanse
Bransjen er underlagt strenge krav og retningslinjer, og Skagerak Energi har god 
dialog med myndighetene for å sikre etterlevelse av regelverket. Konsernet har 
medarbeidere med høy kompetanse som sikrer god nettplanlegging, stabil drift 
og gode beslutninger for utbygging eller rehabilitering av anlegg. Analysemetoder 
og kompetanse utvikles gjennom egne forsknings- og utviklingsprosjekter, og i 
samarbeid med anerkjente forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Sikker forsyning av strøm
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I valg av nye linjetraseer for distribusjon av elektrisitet vurderes alltid både miljø- og 
klimamessige utfordringer. Skagerak Nett har til tross for forsterking og utbygging 
redusert total lengde luftlinjer (høyspent og lavspent) med nesten 300 kilometer de 
siste fem årene. I samme periode er lengde nedgravd kabel og sjøkabel økt med 
nesten 700 kilometer.

God avbruddsstatistikk og gjennomtenkt vedlikehold
Sikker forsyning betyr at Skagerak Netts 194 000 sluttkunder skal ha færrest 
mulig avbrudd. Eventuelle feil skal oppdages raskt og utbedres sikkert og hurtig. 
Avbruddenes antall og varighet benyttes aktivt i målstyringen. Skagerak Netts 
resultat for gjennomsnittlig antall avbrudd over tre minutter hos kunder har vært 
stabilt under landsgjennomsnittet siste 10 år.

Regionalnettanleggene i Skagerak Nett har god tilstand i hele området, og samtidig 
pågår det kontinuerlig utvikling og utbedring som gir forbedret nettstruktur og høyere 
kapasitet. Skagerak Nett har forbedret selskapets vedlikeholdssystematikk. Det 
er innført endrede intervaller for ettersyn og kortere frister for å korrigere avvik. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører årlige tilsyn. 
Eventuelle funn blir systematisk håndtert innenfor de frister DSB gir. 

Konstant beredskap
Skagerak Energi har innarbeidet systematisk risikostyring av alle kritiske områder. 
I tillegg til å arbeide forebyggende på alle områder, er alle selskap og konsernledelse 
også forberedt på å håndtere alvorlige hendelser og situasjoner. Skagerak Nett 
og Skagerak Kraft har driftssentraler som kontinuerlig overvåker anleggene og 
igangsetter og koordinerer nødvendige beredskapstiltak. Det er etablert avtaler med 
leverandører som sikrer nødvendige ressurser og materiell i beredskapssituasjoner. 
Det øves regelmessig for å sikre at beredskapsplanverk er oppdatert og kjent, og 
at beredskapsledelse og vaktmannskaper er best mulig forberedt på å håndtere 
krevende situasjoner.
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Antall avbrudd per sluttbruker (SAIFI)
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IKTsikkerhet høyt prioritert

Med økende digitalisering øker også faren for at informasjon kommer på avveie eller 
at noen infiltrerer IKT-systemene. En slik infiltrering kan i verste fall få dramatiske 
konsekvenser for et selskap som både styrer store mengder vann og forsyner nesten 
200 000 husholdninger og bedrifter med elektrisitet.
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I 2016 og 2017 er det gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge sårbar-
het, foreslå tiltak og gjennomføre disse for å styrke konsernets IKT-sikkerhet. 
Sensitiv informasjon som samles inn, transporteres, lagres og gjøres tilgjengelig 
i ulike systemer utgjør en risiko for misbruk, angrep og skade. I tillegg medfører 
digitaliseringen at vi i økende grad er avhengig av at IKT-tjenestene er tilgjengelige 
og fungerer slik de skal.

I sin trusselvurdering for 2017 skrev Politiets sikkerhetstjeneste:
«Systemer innenfor kraftsektoren og elektroniske kommunikasjons  tjenester er å anse 
som spesielt etterretnings  utsatt kritisk infrastruktur. Det norske samfunnet er i dag 
avhengig av sikker strømforsyning. I tillegg er norskprodusert kraft viktig for stabiliteten 
i kraft markedet i de nordiske landene og deler av Europa. Med et stadig tettere og 
mer europeisk samarbeid på kraftforsynings siden er det viktig å se etterretnings- og 
sabotasje trusselen mot norsk kritisk infrastruktur i en større europeisk sammenheng.»

God IKT-sikkerhet er ikke bare et spørsmål om god teknologi, det er også avgjørende 
at alle ansatte har en forståelse for risiko og ansvar, slik at årvåkenheten og egne 
rutiner er gode nok.

Selskapet gjennomførte i 2017 en intern kampanje for å skjerpe holdningene og øke 
kompetansen hos alle ansatte, slik at de bedre forstår trusselbildet, hvordan det 
påvirker oss og hvordan den enkelte må forholde seg til dette. Det gjennomføres årlig 
én eller flere beredskapsøvelser hvor det øves på håndtering av IKT-relaterte hendelser.

Vi har i 2017 oppdatert risiko- og sårbarhetsanalysene for kritiske IKT-systemer. 
Analysene identifiserer tiltak som skal gjennomføres, og bidrar til en proaktiv og 
systematisk arbeidsform for forbedringer. Analysene skal følges opp gjennom en årlig 
revisjon og oppdatering av analysene.

Alle forbedringstiltakene bidrar til økt tilgjengelighet til våre IKT-systemer, og til 
å redusere risikoen for at vi blir utsatt for uønskede sikkerhetshendelser eller 
ondsinnede angrep.
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Arbeidsmiljø og sikkerhet

Mennesker er Skagerak Energis viktigste ressurs. Ingen aktivitet skal iverksettes 
dersom det er fare for menneskers liv eller helse, og mestring og trivsel legger 
til rette for god effektivitet. Skagerak Energi har vært IA-bedrift siden 2002, og 
konsernets viktigste HMS-målsetninger er null personskader, lavt sykefravær 
og et arbeids miljø preget av høy trivsel. Konsernet har hatt en positiv utvikling 
med reduksjon av person skader de siste årene. I 2017 var det totalt to person-
skader, hvorav en med fravær. Syke fraværet var 4,3 prosent i 2017 og konsernets 
arbeidsmiljømåling viser at det er høy trivsel.

Det er en forutsetning for Skagerak Energi at konsernets beslutninger og gjennom-
føring av aktiviteter er preget av ansvarlighet for alle som blir berørt. Det arbeides 
systematisk for å utvikle organisasjonens bedriftskultur, slik at den kjennetegnes av 
tillit, åpenhet, og vilje til etterlevelse og forbedring. Vår viktigste suksessfaktor er at 
ledere og medarbeidere på alle nivå og i alle enheter i organisasjonen samarbeider 
godt, og at vi kontinuerlig gjennomfører forbedringstiltak.

Det legges stor vekt på lederes tilstedeværelse og åpen og god kommunikasjon i 
tillegg til systematiske risikovurderinger og arbeidsmiljøkartlegginger. Høy gjennom-
føringsgrad av handlingsplaner og innmeldte forbedringstiltak, rask korrigering av 
avvik og god tilrettelegging når det er spesielle behov, bidrar til tillit og forhindrer 
fravær. Arbeidsmiljøutvalgene i Skagerak bidrar til at det besluttes gode handlings-
planer og at planlagte tiltak blir gjennomført og har effekt. Det er etablert arbeids-
miljøutvalg i Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Energi, hvor det er mer enn 
50 ansatte. I tillegg er det et arbeidsmiljøutvalg for konsernet.
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Arbeidsmiljø og sykefravær
Konsernets sykefravær ble 4,3 prosent i 2017, mot 3,1 prosent året før. Gjennom-
snittlig sykefravær i bransjen var 3,9 prosent i 2016 og gjennomsnittlig sykefravær 
i norsk arbeidsliv de tre siste årene har vært cirka 6,3 prosent. Vi er ikke fornøyd 
med at sykefraværet har steget fra 2016 til 2017. 2017 var preget av mye fravær 
på grunn av sesonginfluensa, samt flere tilfeller av ikke-arbeidsrelatert sykdom. Det 
erkjennes at en gjennomsnittsalder på om lag 50 år, og medarbeidere som arbeider 
lenger før de pensjoneres, bidrar til økt sannsynlighet for sykdom og fravær. Dette 
stiller store krav, god oppfølging og tilrettelegging fra organisasjonen.

Konsernet har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, og det gjennomføres årlige 
arbeidshelseundersøkelser og kartlegginger av fysisk arbeidsmiljø. Bedriftshelse-
tjenesten deltar også i relevante møter i arbeidsmiljøutvalgene og sørger for at 
selskapene får faglig bistand ved behov. Skagerak Energi gjennomfører også årlig en 
arbeidsmiljø måling som sammen med andre undersøkelser og kartlegginger legges 
til grunn for helse- og arbeidsmiljørelaterte forbedringstiltak det påfølgende året. 
I 2017 har det vært en gjennomføringsgrad på 92 prosent av besluttede tiltak.

Skagerak Energi har en rekke velferdstilbud, der ansatte kan velge å være fysisk 
aktive, delta på ulike velferdsarrangement eller benytte bedriftshytter. For å kunne 
bidra til at selskapets ansatte skal finne god balanse mellom jobb og fritid, tilbys 
blant annet en fleksibel arbeidstidsordning.
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Enhet 2015 2016 2017

Sykefravær % 3,8 3,1 4,3

Personskader med fravær eller 
medisinsk behandling Antall 7 4 2

H2 # 6,8 4,2 2,2

Antall arbeidshelseundersøkelser Antall 205 213 222

Antall egne ansatte på FSE-kurs1 Antall 524 375 361

Antall eksterne på FSE-kurs1 Antall 215 250 275

Antall førstehjelpskurs Antall 474 408 344

HMS

«Konsernet hadde to personskader 
blant egne medarbeidere i 2017. 
Målsetting om null skader er ikke 
innfridd, men resultatet er likevel 
det beste i Skageraks historie.»

1) FSE: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
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Personsikkerhet
Selskapenes vesentligste risikoområder relatert til liv og helse er identifisert og 
ligger til grunn for valg av arbeidsmetoder, krav til opplæring og bruk av verne- og 
sikkerhets utstyr. Eksempler på risikofylt arbeid i Skagerak Energi er arbeid på eller 
nær elektriske anlegg, arbeid i høyden eller arbeid ved demninger og regulerte 
vassdrag og i utmark. Flere av konsernets anlegg er i områder hvor folk ferdes for 
rekreasjon og friluftsliv, og skal være forsvarlig sikret. Konsernet hadde to person-
skader blant egne medarbeidere i 2017. Målsetting om null skader er ikke innfridd, 
men resultatet er likevel det beste i Skageraks historie.

Analyser av bakenforliggende årsaker når det har skjedd ulykker, viser at alle person-
skader kan forebygges. Et høyt aktivitetsnivå av HMS-forebyggende arbeid på alle 
nivå i organisasjonen har gitt resultater. Ledere og medarbeidere har fått bedre risiko-
forståelse; vi har fått bedre utstyr, bedre prosedyrer og sikrere arbeids metoder. For 
Skagerak Energi er det selvfølgelig at målsettingen om god personsikkerhet og trivsel 
gjelder for alle som utfører oppdrag på vegne av konsernet eller noen av datter-
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selskapene. Ingen aktivitet skal iverksettes dersom det er fare for menneskers liv 
eller helse.

Skagerak Energi krever at alle entreprenører skal ha høyt HMS-fokus, og at arbeids-
betingelsene skal være i henhold til gjeldende lovverk for alle som utfører arbeid for 
konsernet. Dette vil være et viktig fokusområde i 2018.

Linjeansvar
HMS er et linjeansvar. Viktige tiltak for å redusere risiko og unngå skader er årlig 
sikkerhetsopplæring, jevnlig oppdatering av prosedyrer og instrukser og høyt 
fokus på godt tilpasset verne- og sikringsutstyr og at dette brukes. I tillegg er det i 
Skagerak krav til at alle ledere jevnlig trener på håndtering av etiske dilemma og at 
alle involverer seg i forbedringsarbeid. Konsernet mener at et høyt aktivitetsnivå på 
rapportering og behandling av avvik og forbedringsforslag er en viktig forebyggende 
indikator, og alle medarbeidere bidrar på denne måten til kontinuerlig forbedring. 
Kvaliteten på dette arbeidet blir stadig bedre. Det oppnås målbar effekt i form av 
økt sikkerhet når uønskede forhold raskt korrigeres og reduserte kostnader. I 2017 ble 
det meldt cirka 1 600 avvik og 800 forbedringsforslag. Alle avvik korrigeres, mens 
forbedringsforslagene evalueres i forhold til forventet kostnad og nytte. I 2017 ble 
cirka 50 prosent av alle forbedringsforslag gjennomført.

Ledere med ansvar for personell som håndterer bygge- og anleggsprosjekter, og 
montasje- og feilrettingsarbeider er hyppig tilstede på arbeidsplassene ute i felt. 
Gjennom å observere og diskutere arbeidsmetoder og sikre og usikre handlinger, 
forbedres risikoforståelse og kompetanse. Hyppig kommunikasjon legger også til 
rette for tillit og åpenhet.

Skagerak Energi etterlever norsk HMS-lovgivning og linjen er ansvarlig for kontroll 
av etterlevelse i det daglige. I tillegg gjennomføres regelmessige interne tilsyn, 
mer omfattende konsernrevisjoner, samt at det årlig er ett eller flere tilsyn fra 
ulike myndigheter. Det gjennomføres granskning av alle alvorlige hendelser og 
nestenulykker med alvorlig potensial. 
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Skagerak Energi rekrutterer de beste hodene for å kunne møte en ny virkelighet, 
der digitale løsninger setter krav til flatere strukturerer, raskere beslutninger og 
samarbeid på tvers av organisasjonen.

«Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert.»

Dette utsagnet har fått ny kraft etter at kostnadene for å ta nye digitale verktøy i bruk 
har falt kraftig, og fordi datakraften er dramatisk forbedret de siste årene.

For 20 år siden ble du kalt «superbruker», hvis du kunne slå på en datamaskin og finne 
frem til e-post-programmet uten IKT-support. I dag må fagpersoner og spesialister selv 
kunne programmere og utvikle digitale løsninger og sette dem ut i livet. Skagerak har 
de siste årene rekruttert unge mennesker med høy kompetanse, og samarbeider både 
med NTNU og Høgskolen i Sørøst-Norge for å tiltrekke seg flere nyutdannede ingeniører 
og informatikere. 

Skagerak har også behov for dyktige fagarbeidere. Både Skagerak Kraft og Skagerak 
Nett er med i Opplærings kontoret for Elektrofag i Telemark. Opplæringskontoret 
har som oppgave å tilrettelegge for god og kvalitetssikret opplæring av lærlinger 
ute i bedrift. Kraftvirksomheten har lærlinger i elektrooperatørfaget, mens 
nettvirksomheten har lærlinger i energimontørfaget.

Skagerak Energi er en av 26 medlemsbedrifter i Trainee Vestfold og Telemark, som 
har som mål å tiltrekke nyutdannede på master gradsnivå til regionen. Skagerak har 
hatt tre traineer gjennom denne ordningen, og tilbakemeldingene har vært positive. 
En av de tre er nå fast ansatt i selskapet, og de to andre er i avslutningsfasen av 
sine trainee-perioder.

Nye tider trenger nye hoder
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Global Employee and Leadership Index (GLEx) er Nordens største undersøkelse om arbeidsglede. 
Den er basert på 40 000 innsamlede svar fra 42 land og utgis årlig av Ennova i samarbeid med HR Norge.
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Nye krav til ledelsen
Like viktig som å rekruttere er det å bygge videre på den kompetansen som er 
i huset. En rekke FoU-prosjekter innenfor både Skagerak Nett og Skagerak Kraft 
har en dobbelt effekt: De skal gi økt verdiskaping for eierne og øke kompetansen 
i organisasjonen.

Kompliserte digitale utfordringer er krevende. Det betyr at det ikke er mulig å 
bestemme seg for enten å løse problemet i bedriften eller å sette det ut til andre. 
De beste nye løsningene kommer ved at ulike miljøer innenfor og utenfor egen 
organisasjon samarbeider. Dette øker også farten på kompetansebyggingen i 
Skagerak Energi.

Digitalisering og flere FoU-prosjekter stiller nye krav til ledere. Lederne skal dyrke 
frem nye kreative løsninger, samtidig som de må kunne styre utviklingen mot økt 
verdi skapning innenfor gitte budsjett- og tidsrammer. Lederne må også klare å se 
det strategiske potensialet i digitale løsninger.

Den årlige medarbeiderundersøkelsen viser en organisasjon med høy arbeidsglede, 
tilfredshet og motivasjon, sammen lignet med GELx’ kundebase i Norge. Det samme 
gjelder lojalitet, trofasthet og dedikasjon.
 
Det er også interessant at det er de medarbeiderne som har vært ansatt i ett til tre 
år, som scorer høyest på arbeidsglede og læring og utvikling. Dette er et signal om 
at rekrutteringen er riktig og at de nyansatte føler at de blir brukt og utvikler seg.

Ved utgangen av 2017 hadde Skagerak Energi 611 ansatte, hvorav 457 menn og 
154 kvinner. Det gir en kvinne andel på 25 prosent. 

Av konsernets 74 ledere er 18 kvinner, en kvinneandel på 24 prosent. Konsernstyret 
har 9 medlemmer, hvorav 4 er kvinner. Av kvinnene er 2 aksjonærvalgt og 2 valgt av 
de ansatte.
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«Kompliserte digitale utfordringer er 
krevende. De beste nye løsningene kommer 
ved at miljøer innen for og utenfor egen 
organisasjon samarbeider.»
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Skagerak Energi er en viktig bidragsyter til lokal velferd. I 2017 betalte selskapet 
og de ansatte mer enn 800 millioner kroner i skatt. Det er nok til å lønne nesten 
1 300 lærere eller vel 1 650 politifolk.

Skagerak Energis visjon er å skape velferd, vekst og utvikling i regionen ved å levere 
ren energi. 

Det kan vi trygt si skjedde også i 2017. I alt ble det skapt verdier for 1 797 
millioner kroner. Disse verdiene blir fordelt mellom de ansatte, eierne og skatt til 
det offentlige. I tillegg blir det holdt litt tilbake i selskapet, slik at det har finansielle 
muskler til fortsatt vekst. Siden Skagerak Energi ble dannet i 2001 er det skapt 
verdier tilsvarende 26 790 millioner kroner til fordeling. Verdiskapingen defineres 
som inntekter fratrukket vareinnsatsen og teknisk nedskrivning av anlegget.

Det er det offentlige som får den største delen av verdiskapingen. I 2017 betalte 
konsernet 690 millioner kroner i skatt og avgifter, som er 38 prosent av verdi-
skapingen. Dette går til staten og til de kommunene der Skagerak Energi har 
kontorer og kraftanlegg. Hvis vi legger til den skatten de ansatte betaler, kom skatte-
innbetalingene i 2017 på cirka 815 millioner kroner. Til sammenligning brukte 
Porsgrunn kommune 723 millioner kroner på drift av alle barnehager og grunnskolen 
i 2017.

Betalte skatt til å lønne 
1 300 lærere
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815 millioner kroner i betalt skatt = 1 283 lærere
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Med utgangspunkt i en gjennomsnittslønn for en lærer eller politi, vil skatten fra 
selskapet og de ansatte være nok til å lønne 1 283 lærere og 1 672 politifolk.

Skagerak Energi skaper stor økonomisk aktivitet i regionen. I 2017 kjøpte konsernet 
varer og tjenester for nesten 1,5 milliarder kroner. Hvis vi antar at cirka en tredjedel 
ble kjøpt lokalt, ga dette knappe 500 millioner kroner i etterspørsel etter varer 
direkte. I tillegg ble det betalt ut 371 millioner kroner i lønn, 170 millioner kroner i 
skatt til ulike kommuner og det vil bli gitt et utbytte på 59 millioner kroner fordelt til 
de tre eierkommunene Skien (15,21 %), Porsgrunn (14,83 %) og Bamble (3,34 %). 
I alt gir dette en lokal etterspørsel på 1 076 millioner kroner. 

Blant de såkalt kraft-kommunene, der Skagerak eier anlegg, mottok Sirdal kommune 
mest skatt, ialt 17,4 millioner kroner. De ti største vertskommunene rangert etter 
skattebetalinger fra Skagerak Energi, mottok til sammen 114 millioner kroner.
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Skatt til vertskommuner
Millioner kroner
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Skagerak Energi vil hjelpe dem som hjelper. lyk-z & døtre er et selskap som hjelper 
unge mennesker til å få troen på seg selv tilbake, slik at de kan komme i gang igjen 
på skole eller jobb.

Det er få ting som er verre enn at unge mennesker går til grunne. Det er en tragedie 
for dem selv og deres nærmeste familie, i tillegg til at det er en stor samfunns-
økonomisk belastning.

lyk-z & døtres oppgave er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å 
finne sine iboende kvaliteter og evner, og komme raskt tilbake i virksomhet. 

I grupper på opptil 12 unge gjennomføres samlinger over 25 dager fordelt på 
7 uker. Her skal ungdommene igjennom fem moduler under temaene Visjon, 
Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Metoden bygger på teorier fra 
neurofysiologi, psykologi, kommunikasjons teori fra filmfag, ledelse og coaching. 

I løpet av de syv ukene treningen pågår skjer det store positive endringer hos 
deltakerne. De får innsikt i sine egne verdier og unike egenskaper. Deltakerne 
utarbeider egne fremdriftsplaner og skaper sin egen motivasjon og drivkraft for selv 
å se verdien av skolegang eller arbeidsliv.

lyk-z & døtre ble kåret til årets sosiale entreprenør av Ferd i 2012. Selskapet har 
samarbeid med NAV og andre bedrifter og organisasjoner som hjelper unge mennesker 
som sliter med psykiske problemer. En del av lyk-z & døtres forretningsmodell er å lære 
opp andre i sin metode for at enda flere skal få hjelp til å få fast grunn under føttene.

Hjelper unge tilbake 
på rett kjøl

Skagerak Energi årsrapport 2017
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Skagerak Energi inngikk høsten 2017 et sponsorat med lyk-z & døtre, og vil vurdere 
om engasjementet kan økes til også å omfatte praksisplasser til dem som har 
gjennomført trening hos lyk-z & døtre. Bedriften holder til i Skien.

To tildelinger årlig
Skagerak Energi deler ut 20 sponsorater à kroner 5 000 to ganger i året. Om våren 
gis det til idrettslag og om høsten til kulturlivet. Denne ordningen ble innført i 2017 
for å få en enklere og mer rettferdig tildeling av midler til de mange gode tiltak i 
Grenland og Vestfold.

I tillegg til disse små tildelingene har Skagerak også store samarbeidsavtaler. Den 
største er med Fotballklubben Odd, som mottar 20 millioner kroner over fem år for en 
rekke profileringstiltak, der navnet på stadion er det mest synlige. Den nest største 
er med Larvik Håndball, Norges mestvinnende kvinnelag gjennom tidene.

Skagerak Energi var blant de største finansielle støttespillerne for Hold Norge Rent 
da samarbeidet startet for fem år siden. Senere er oppmerksomheten om marin 
forsøpling og plast i havet økt kraftig og Hold Norge Rent har blitt en viktig nasjonal 
kompetanse på området.

Til sammen ble det det ut 10 millioner kroner i gaver og sponsorater i 2017.

Andre sponsorater:
  Skagerakfestivalene
  Porsgrunn Internasjonale 
Teaterfestival

  Parkjazz
 Du verden – Sjøfartsmuseum
  Gjerpen HK Skien
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Skagerak Energi er et regionalt energikonsern med 
hoved kontor i Porsgrunn. Kjernevirksomheten er innenfor 
forretnings områdene Kraft, Nett og Fjernvarme. Kjerne-
virksomhetene er organisert i heleide datter selskaper eiet 
av Skagerak Energi AS. Skagerak Energi eier også 49 % 
i Skagerak Naturgass som markedsfører og distribuerer 
natur- og biogass, 48 % i Fjordkraft som selger strøm til 
forbrukere, samt 33,4 % i elektro entreprenør bedriften 
Laugstol.

Skagerak Kraft driver produksjon av vannkraft i Sør-
Norge og har en gjennomsnittlig produksjon siste 5 år 
på 5,9 TWh fordelt på 49 hel- eller deleide produksjons-
anlegg. Skagerak Nett forvalter og utvikler regional- og 
distribusjonsnettet i Vestfold og Telemark og har om 
lag 195 000 kunder. Skagerak Varme driver fjernvarme-
virksomhet i Vestfold og Telemark. 

Skagerak Energis sin visjon er å være en framtidsrettet 
leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling, 
mens konsernets forretningsidé er å skape verdier for 
kunder, eiere og samfunn ved å produsere, transportere 
og selge strøm, og ved å utvikle og levere energirelaterte 
produkter og tjenester. Kjerneverdiene kompetent, 
ansvarlig og nyskapende ligger til grunn for utvikling og 
drift i konsernet.

Virksomheten

Årsberetning 2017
Skagerak Energi
konsern
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Hovedtrekk fra 2017

2 800

Driftskostnadene viste en 
fortsatt nedgang i tråd med 
konsernets målsettinger og 

forbedrings program. 

Brutto driftsinntekter i millioner kroner
(2 489 millioner kroner i 2016). 

552
Resultat etter skatt i millioner kroner 

(378 millioner kroner i 2016).
Driftsresultat før av og nedskrivninger 
(EBITDA), korrigert for urealiserte verdi

endringer på sikringskontrakter ble 
1 665 millioner kroner, en bedring 

på 27 % fra foregående år. 

51 % av aksjene i Skagerak 
Naturgass ble solgt til franske Air 
Liquide, og selskapet har dermed 

knyttet til seg en betydelig europeisk 
aktør innen naturgass, biogass og 

hydrogen på eiersiden.

Kraftprisene var høyere enn i 2016, 
og oppnådd gjennomsnittspris 
etter sikring steg med 12 % 
sammenlignet med året før. 

Sammen med øvrige 
eiere, ble det igangsatt 
arbeid for å børsnotere 

slutt bruker virksomheten 
i Fjordkraft AS.

2
Antall personskader i 2017, 

mot 4 i 2016.

27 %

51 %

12 %
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I kraftmarkedet var første kvartal preget av en mild og 
relativt tørr vinter. Områdene i Sørøst-Norge fikk svært 
lite snø, mens det var mer normale snøforhold vest 
for vannskillet. Spotprisene i Norden holdt seg på et 
relativt lavt nivå gjennom vinteren. Årsakene til dette var 
hovedsakelig lavt forbruk, normale tilsigsforhold og stabilt 
høy kjernekraftproduksjon. Sør-Norge og spesielt områder 
vest for vannskillet fikk store nedbørsmengder gjennom 
flere perioder i andre halvår, og prisområdet NO2 endte 
året med magasinfylling 9,3 prosentpoeng over historisk 
medianfylling.

Nedbør og tilsig over normalt la press på spotprisene i Sør-
Norge gjennom sommeren. Dette ble forsterket av tidvis 
betydelige reduksjoner i eksportkapasiteten ut av Sør-
Norge, noe som ga store prisforskjeller mot våre naboland. 
Utover høsten løftet spotprisene seg med høyere forbruk 
og normalisert utvekslingskapasitet. Mye av prisstigningen 
kan også tilskrives et markant løft i råvarepriser (kull, 
gass og olje), som sammen med stigende CO²-priser løftet 
marginalprisen på termisk kraft betydelig i løpet av andre 
halvår. 

Totalt for 2017 kom det ca. 117 % av normalt med nedbør 
i Norge, mens gjennomsnitts-temperaturen var 0,04 
grader høyere enn normalt. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-
Norge (NO2) ble 26,9 øre/kWh (23,3 øre/kWh i 2016). 
Kraftproduksjonen i Norge ble 148,7 TWh.

Markedsforhold
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Konsernets inntjening og 
økonomiske utvikling

Konsernet avlegger sine regnskaper i samsvar med 
forskrift av 21.1.2008 om forenklet anvendelse av IFRS 
(International Financial Reporting Standards).

Konsernets brutto driftsinntekter ble 2 800 millioner kroner 
(2 489 millioner kroner), en økning på 12 % fra foregående 
år. Økningen skyldes primært høyere strømpriser og noe 
høyere nettinntekter. Økningen dempes noe av at Skagerak 
Naturgass kun er konsolidert inn i deler av 2017 som følge 
av nedsalget. Gjennomsnittlig pris på salg av kraft, inklusive 
realiserte tap på prissikring, ble 12 % over 2016-nivået.

Resultat etter skatt utgjør 552 millioner kroner 
(378 millioner kroner).

Hovedårsaken til at resultatet er 174 millioner kroner 
høyere enn i 2016 er høyere kraftsalgspriser. Høyere 
skattekostnad trekker i motsatt retning.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), korrigert for 
urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter ble 1 665 
millioner kroner, en bedring på 27 % fra foregående år.

Driftskostnadene viser en nedgang i tråd med konsernets 
målsettinger og forbedringsprogram. 

Inntekter fra tilknyttede selskaper ble 106 millioner kroner 
i likhet med fjoråret og er på et meget godt nivå, drevet av 
en sterk lønnsomhet i sluttbrukervirksomheten Fjordkraft. 

Netto finansposter i konsernet ble -171 millioner kroner 
mot -189 millioner kroner i 2016. Endringen skyldes i 
hovedsakelig noe lavere rente.

Skattekostnad for 2017 er 517 millioner kroner 
(108 millioner kroner). Økningen skyldes primært en 
engangseffekt ved inntektsføring av utsatt skattefordel 
vedrørende grunnrenteskatt på 208 millioner kroner 
i 2016, samt et høyere resultat før skatt i 2017.

Resultat etter skatt, korrigert for urealiserte verdiendringer 
på kraftkontrakter ble 549 millioner kroner (342 millioner 
kroner, inkluderer også engangseffekt ved inntektsføring av 
utsatt skattefordel).

Samlede investeringer i varige driftsmidler i 2017 beløp seg 
til 852 millioner kroner (660 millioner kroner). Hovedtyngden 
av investeringene har vært i Nett (79 %) og Kraft (12 %).

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 
konsernet 931 millioner kroner (986 millioner kroner). 
Alle investeringer er finansiert over driften og netto rente-
bærende gjeld er redusert fra 4,8 til 4,7 milliarder kroner.

Totalkapitalen ved utgangen av 2017 var 12,1 milliarder 
kroner (11,6 milliarder kroner). Egenkapitalandelen 
utgjorde 45 % (42 %). Markedsverdien av produksjons-
anleggene er vesentlig høyere enn bokført verdi.

Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt etter forutsetning om fortsatt drift. 
Virksomheten har god soliditet, tilstrekkelig likviditet 
og en markedsposisjon som basert på eksisterende 
prognoser forventes å gi et godt grunnlag for en langsiktig 
verdiskaping. 

Årsresultat og disponeringer
Konsernets årsresultat ble 552 millioner kroner. 
Årsresultat i morselskapet Skagerak Energi AS ble 251 
millioner kroner. Styret foreslår for generalforsamling i 
Skagerak Energi AS at årets resultat disponeres slik: 

Til annen egenkapital:  251 millioner kroner
Sum disponert:   251 millioner kroner

Det foreslås å utbetale et utbytte på 178 millioner kroner 
for 2017. Styret har vurdert selskapets egenkapital og 
likviditet etter foreslått utbytteutdeling og anser dette som 
et forsvarlig nivå ut fra risiko og omfang av virksomheten.

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
utgang som har vesentlig betydning for bedømmelsen 
av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av Skagerak Energis eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat.
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Inntjening, drift og utvikling 
i forretningsområdene

Kraftproduksjon
Brutto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon økte med 
12 % til 1 648 millioner kroner (1 468 millioner kroner), 
hovedsakelig som følge av økte kraftpriser.

Driftskostnadene inklusive avskrivinger ble redusert 
med 2 millioner kroner sammenlignet med året før 
og var hovedsakelig knyttet til reduksjon i selskapets 
eiendomsskatt. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), 
korrigert for urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter 
ble 1 153 millioner kroner (956 millioner kroner). 
Virksomheten har investert 100 millioner kroner 
(104 millioner kroner) i varige driftsmidler. 

Av større prosjekter har Skagerak i 2017 arbeidet med 
rehabilitering av Bjordalen kraftverk, dam Bonsvatn og flere 
kontrollanleggsprosjekter. I deleide verk og regulerings-
foreninger er det fortsatt høy aktivitet med rehabilitering 
av dammer og kontrollanlegg. Det har vært arbeidet videre 
med forberedelse av nytt aggregat i Grunnåi samt kjøp av 
Eidet kraftstasjon i Skien. 

Totalt for hele 2017 hadde Skagerak en samlet 
produksjon på 5 949 GWh mot 5 993 GWh i 2016. 
Skageraks produksjon utgjorde 4,0 % av Norges samlede 
årsproduksjon av kraft. Ved inngangen til 2017 var 
Skageraks magasinfylling noe over normalt nivå.

Tilgjengeligheten i kraftverkene har vært god i 2017.

Virksomheten innebærer betydelig markedsrisiko i både 
volum og pris. Konsernet har retningslinjer for salg 
av egen kraftproduksjon, og rutiner for å optimalisere 
vanndisponeringen i forhold til forventede markedspriser. 

Utnyttelse av vannfall er strengt regulert av NVE gjennom 
konsesjonsvilkår og i de kommende årene skal mange 
eldre konsesjoner revideres. Skagerak Kraft er involvert 
i 6 revisjonssaker og arbeider med forberedelse og 

saksbehandling av revisjonsdokumenter og befaringer med 
NVE i de aktuelle vassdragene. 

NVE forvalter også regelverket for damsikkerhet. En 
vesentlig skjerping av regelverket har medført at mange 
eldre dammer må bygges om for betydelige beløp. Skagerak 
og del  eide verk er godt i gang med nødvendig rehabilitering, 
og dette er aktiviteter som vil pågå frem mot 2030.

Det arbeides aktivt med å utrede nye vannkraftprosjekter. 
Lønnsomheten for ny vannkraft er under press både 
grunnet usikkerhet knyttet til framtidige kraftpriser og en 
stadig skjerping av grunnrentebeskatningen av vannkraft-
produksjon i Norge. 

Skatt er et betydelig kostnadselement for vannkraft 
gjennom eiendomsskatt, konsesjonsavgifter, grunnrente-
skatt, naturressursskatt og alminnelig selskapsskatt. 
Grunnrenteskatten ble skjerpet ytterligere for 2018 
som følge av at prosentvis reduksjon i selskapsskatt 
er kompensert med en tilsvarende prosentvis økning i 
grunnrenteskatten. Grunnet det lave skjermingsfradraget 
innebærer dette en reel skjerping av beskatning for 
vannkraft i grunnrenteposisjon.

Skagerak har også virksomhet knyttet til salg av 
opprinnelses garantier. Dette er et marked som forventes 
å vokse som konsekvens av stadig større oppmerksomhet 
om klimautfordringene. 

Nettvirksomheten
Nettvirksomheten oppnådde brutto driftsinntekter på 
1 108 millioner kroner (961 millioner kroner). Høyere 
nettariffer er årsak til økningen. Driftskostnadene ble 
769 millioner kroner (743 millioner kroner). Økningen 
fra året før tilskrives i all hovedsak høyere avskrivninger. 
EBITDA ble 541 millioner kroner (396 millioner kroner). 

I 2017 ble det fakturert ut 5 millioner kroner mindre enn 
tillatt inntekt. Ved utgangen av 2017 var saldo mer-
mindreinntekt i balanse.

Det ble i 2017 investert for 671 millioner kroner 
(470 millioner kroner). De største prosjektene i 2017 
har vært utrullingen av AMS-målere, ferdigstillelse av 
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Solum-prosjektet som skal sikre strømforsyningen til 
dobbeltsporet jernbaneforbindelse mellom Larvik og 
Porsgrunn, og en betydelig oppgradering av Roligheten 
transformatorstasjon, som er en viktig forsyning til 
industriområdene på Herøya.

Kapitalgrunnlaget i nettvirksomheten (NVE-kapitalen) ved 
utgangen av 2017 utgjorde 3 664 millioner kroner. Det 
er en økning fra foregående år på 259 millioner kroner. 
NVE-kapitalen utgjør grunnlaget for avkastning som i 
henhold til NVEs inntektsreguleringsmodell beregnes med 
en referanserente. Referanserenten ble fastsatt til 6,13 % 
i 2017 (6,32 %).

2017 har vært et år med langt færre driftsforstyrrelser 
enn tidligere og et år helt uten beredskapssituasjoner. 
I 2017 ble selskapets sluttbrukere i gjennomsnitt berørt 
av avbrudd 2 timer og 5 minutter (2016: 1 time og 44 
minutter). Den økte avbruddsvarigheten i 2017 skyldes i 
hovedsak planlagte stanser i forbindelse med utrullingen 
av smarte målere (AMS-prosjektet).

Nettvirksomheten er regulert av NVE med omfattende 
pålegg av oppgaver, tekniske krav til anlegg og krav til 
organisering og kompetanse. Inntektene i virksomheten 
fastsettes av NVE etter en modell som belønner effektivitet 
sammenlignet med andre nettselskaper. Skagerak Nett 
arbeider kontinuerlig med kostnadsreduksjoner og 
effektivisering av virksomheten.

Skagerak Nett leverte 7 324 GWh i 2017 (7 045 GWh) og 
hadde ved årets utløp 194 327 nettkunder.

Fjernvarme
Netto driftsinntekter i fjernvarmevirksomheten ble 
85 millioner kroner (76 millioner kroner), en økning på 
12 % fra foregående år. Selskapet oppnådde i 2017 en 
ytterligere vekst i salgsvolum som endte på 120 GWh 
(114 GWh). Selskapet arbeider aktivt med lønnsomhets-
forbedring, og har som overordnet mål å være i lønnsom 
drift innen utgangen av 2020. Dette skal oppnås gjennom 
videre volumvekst kombinert med konkrete tiltak for å 
bedre selskapets marginer. EBITDA for året ble 20 millioner 
kroner (10 millioner kroner).

Året 2017 har vært preget av utbygging med store 
prosjekter i Herøya Industripark i Porsgrunn (16–18 GWh/
år) og Fritidsparken i Skien (4 GWh/år). I tillegg har det 
vært ulike «fortettingsprosjekter» i alle 4 konsesjons-
områder. Det er også signert mange nye kundeavtaler som 
selskapet nå vil gå i gang med å tilknytte. Investeringene 
i 2017 var 68 millioner kroner (49 millioner kroner) hvorav 
14 millioner kroner (12 millioner kroner) ble finansiert 
via Enova. Selskapet har i 2017 også fått i gang flere 
prosjekter på «byggvarme», der fjernvarme brukes til 
uttørking og oppvarming av bygget under selve bygge-
perioden. Dette bidrar til mer miljøvennlige byggeplasser 
i forhold til dagens diesel- og propanfyrte løsninger.

I driften er det arbeidet videre med optimalisering av spill-
varme-, bio- og varmepumpeanleggene samt overordnet 
styring av de ulike varmekildene. Det vil også bli satt inn 
ekstra varmepumpe i Horten, slik at fornybarandelen der 
kommer opp på et høyt nivå igjen. Denne har nå falt som 
følge av fjoråret sterke kundevekst i Horten. Fornybar-
andelen for året ble på 93 % (95 %). 

Tilknyttede selskaper 
Skagerak Energi har ved utløpet av 2017 eierandeler 
i Skagerak Naturgass AS (49 %), Laugstol AS (33,4 %), 
Fjordkraft AS (48 %), Nape Kraft AS (49 %), Energi og 
Miljøkapital AS (35 %) samt Viking Varme AS (50 %). 
Bokført resultat av våre andeler er i Skagerak Energis 
konsernregnskap for 2017 innarbeidet med 106 millioner 
(106 millioner kroner) for alle tilknyttede selskaper 
samlet, og bokført verdi i konsernets balanse utgjør 251 
millioner kroner. 
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er det utarbeid en veileder som kan benyttes for hele 
energibransjen.

Rammebetingelsene for vår bransje endrer seg raskt. 
Skagerak er en kunnskaps-organisasjon som er avhengig 
av at kompetansen hos medarbeiderne kan endres i 
tråd med behov for endringer i bransjen, teknologi og 
organisasjon. I den forbindelse er det igangsatt en 
strategisk kompetansekartlegging som skal ferdigstilles i 
andre kvartal 2018.

Resultatene i medarbeiderundersøkelsen i 2017 viser 
at Skagerak Energi har ansatte med høy trivsel og sterkt 
engasjement, og at konsernet ligger over den norske 
sammenlignings basen. Imidlertid er det variasjoner på 
selskaps- og seksjonsnivå, slik at analyser og tiltak 
blir viktig i det videre arbeidet. I tillegg til analyser og 
vurderinger som gjøres av respektive linjeansvarlige og 
ledelse, vil HR gjennomgå resultatene med fokus på tiltak 
rettet mot spesielle forbedringer og eventuelle felles tiltak. 

I tråd med EU sin personvernforordning, GDPR, er det i 
2017 påbegynt et prosjekt som kartlegger prosesser hvor 
personopplysninger behandles. Analyser, identifisering 
av gap og plan for lukking blir gjennomført innen 25. mai 
2018 som er EU sin frist i forbindelse med implementering 
av forordningen.

For å møte medarbeiderne i de ulike livsfaser er det 
tilrettelagt for fleksibel arbeidstid, slik at medarbeidere har 
mulighet for å tilpasse arbeidstiden sin til egen situasjon. 
Konsernet legger også vekt på å tilrettelegge arbeid for 
ansatte med helseutfordringer, ett av flere viktige tiltak for 
å redusere sykefraværet. 

Det har vært stilt praksisplasser til disposisjon for 
eksterne som har behov for arbeidstrening eller utprøving 
av arbeidsevne, og i 2017 har konsernet videreført 
samarbeidet med Trainee Telemark. 

Helse og sikkerhet
Totalt sykefravær i konsernet var i 2017 på 4,3 % (3,1 %). 
Økningen i sykefravær fra året før skyldes primært økning 
i langtidssykefravær og det er liten sammenheng med 
yrkesrelatert fravær. 

Organisasjon og HMS 

Personal og organisasjon
Skagerak Energi er organisert som et konsern med tre 
forretningsområder og et morselskap, som i tillegg til 
å ivareta eierrollen utfører stab- og støttefunksjoner for 
forretningsområdene. Konsernet hadde 611 ansatte som 
utgjør 579 årsverk ved utløpet av året 2017. 

31.12.2017 31.12.2016

Selskap
Antall 

ansatte Årsverk
Antall 

ansatte Årsverk

Skagerak Nett 375 356 373 354

Skagerak Kraft 123 116 123 115

Morselskapet 97 92 91 87

Skagerak Varme 15 15 15 15

Skien Fjernvarme 1 1 1 1

Skagerak Naturgass 7 7

Sum 611 579 610 579

Skagerak Energi jobber systematisk med å beholde og 
utvikle dyktige medarbeidere relatert til framtidig behov, 
og gjennomfører ulike tiltak innenfor medarbeider- og 
lederutvikling. 

Medarbeider- og lederprinsippene ble revidert i 2016 
med utgangspunkt i konsernets kjerneverdier. I 2017 ble 
det arbeidet videre med implementeringen av atferds-
prinsippene.

Etiske retningslinjer og retningslinjer for varsling er revidert 
og justert, og det er lagt vekt på implementering av disse for 
å sikre en god etisk standard, samt at eventuelle varslinger 
skal håndteres på en profesjonell og effektiv måte.

I arbeidet med retningslinjene for etikk og varsling har 
Skagerak Energi vært pilotbedrift i regi av Energi Norge for 
å teste ut metode for implementering. I denne forbindelse 
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Konsernet har null personskader som en viktig HMS-
målsetting. Ingen skal utsettes for skader eller yrkes-
relatert sykdom på grunn av konsernets aktiviteter. I 2017 
var det 2 personskader (4 personskader), hvorav en med 
fravær. Dette gav H1-verdi på 1,1 og H2-verdi på 2,2. 
H1 er skader med fravær per million arbeidstimer og H2 
er totalt antall skader per million arbeidstimer.

For å unngå personskader og alvorlige hendelser må ledere 
og medarbeidere ha god forståelse for risiko og hvordan 
arbeidsoppdrag og prosjekter kan gjennomføres sikkert 
og effektivt. Arbeidsmetoder, utstyr, risikoforståelse og 
holdninger må kontinuerlig forbedres, og alle selskap har 
høy aktivitet på HMS-forbedringsarbeid med involvering 
av ledere og medarbeidere. De viktigste verktøyene i 
forbedringsarbeidet er gjennomføring av risikovurderinger, 
behandling av rapporterte hendelser og farlige forhold og 
observasjoner av atferd og holdninger i praksis. 

Det gjennomføres et stort antall ABS-observasjonsrunder 
(observasjoner av atferdsbasert sikkerhet i felt), det 
er god aktivitet på avviksrapportering (nesten-ulykker, 
farlige forhold og andre uønskede hendelser) og alvorlige 
hendelser og nesten-ulykker granskes. Det gjennomføres 
årlig sikkerhetsopplæring inklusive førstehjelpstrening 
for alle montører og andre som skal arbeide på eller 
ha adgang til elektriske anlegg. I tillegg gjennomføres 
andre HMS-kurs etter behov. Styret vil fortsatt ha høy 
oppmerksomhet på konsernets skadeforebyggende og 
holdningsskapende HMS-arbeid.

Likestilling
Konsernet er opptatt av å gi like muligheter til ansettelse, 
kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår 
uavhengig av kjønn, etniske bakgrunn, legning, 
funksjonsevne og sosial og kulturell bakgrunn.

Av konsernets 74 ledere er 18 kvinner, en andel på 24 %. 
Konsernstyret har 9 medlemmer, hvorav 4 er kvinner. Av 
kvinnene er 2 aksjonærvalgt og 2 valgt av de ansatte.

Miljø
Skagerak Energis produkter er en del av Det grønne skiftet. 
Hovedproduktene produksjon og distribusjon av energi fra 
fornybare kilder bidrar til et samfunn med mindre utslipp av 

klimagasser. Konsernets direkte og indirekte utslipp av CO² 
ble 2 104 tonn i 2017. I tillegg til lave egne utslipp, bidrar 
Skageraks leveranse av fjernvarme og biogass til reduserte 
utslipp av mer enn 40 000 tonn CO², sammenlignet med 
tilsvarende varmeproduksjon basert på oljekjeler og bruk 
av diesel som drivstoff.

Konsernets samfunnsansvar er å sikre energiforsyning til 
folks daglige liv, industri og samfunnskritiske funksjoner. 
Samfunnsutviklingen bidrar til at folks avhengighet 
av strøm og effektforbruk øker, samt at teknolog- og 
kompetanse utvikling bidrar til et større mulighetsrom for 
valg av løsninger. Skagerak Energis fundament for å ivareta 
og håndtere dette er å sikre solid kompetanse, gode 
arbeidsmetoder innen drift, vedlikehold og utbygginger, 
hyppige inspeksjons- og kontrollaktiviteter og å gjennomføre 
og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. Konsernets 
overordnede mål er at all utbygging og drift skal være i 
overenstemmelse med prinsippet om bærekraftig utvikling, 
og skje med minst mulig negativ påvirkning på miljøet.

Tekniske løsninger, tilsyn og vedlikehold av alle anlegg 
skal hindre utslipp av forurensende kjemikalier eller 
farlige stoffer til omgivelsene. Gode rutiner for sortering 
og behandling av avfall, både på faste lokasjoner og på 
midlertidige byggeplasser, bidrar til gjenbruk av ressurser. 
Total avfallsmengde i 2017 ble 855 tonn, hvorav 203 tonn 
var farlig avfall. Alt avfall blir forskriftsmessig behandlet av 
godkjent renovasjonsselskap.

Skagerak Kraft har opprettholdt miljøsertifisering etter 
ISO14001. Styring av vassdragene skal sikre effektiv 
drift og verdiskaping samt bidra til samfunnssikkerheten 
i form av flomdempende tiltak i situasjoner med kraftige 
nedbørsmengder. Dette er særlig viktig i en tid med 
hyppigere tilfeller av ekstremvær. Det har ikke vært brudd 
på konsesjonsvilkår knyttet til regulering av vassdrag i 
2017. Det har heller ikke forekommet andre hendelser 
med alvorlige konsekvenser for miljøet. Skagerak Kraft er 
aktivt med og bidrar til finansiering av forskningsprosjekter 
hos myndigheter og anerkjente institusjoner som 
SINTEF, NTNU og NINA og Høgskolen i Sørøst-Norge. 
I tillegg engasjerer selskapet seg i flere mindre lokale 
undersøkelser relatert til økt kompetanse om utførte og 
mulige tiltak for å sikre biologisk mangfold.
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Skagerak Nett utvikler kontinuerlig strømnettet på en 
måte som både ivaretar sikker forsyning av elektrisitet 
og gir minst mulig ulempe for omgivelsene og samfunnet 
for øvrig. Selskapet har betydelig oppmerksomhet på å 
styrke sin kompetanse for å forstå framtidige behov og 
teknologiske muligheter. Skagerak Nett deltar i og leder en 
rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. For å sikre at man 
tilegner seg kompetanse om framtidig «smartere bruk» 
av elektrisitet og være forberedt på en fremtidig utvikling 
hvor det mest sannsynlig vil være et samspill mellom 
selskapets nett, produsenter av fornybar energi fra sol og 
vind og kunder som også selv produserer egen energi.

Selskapet ferdigstilte i 2017 det store prosjektet 
«Nettforsterkning Grenland», som har ført til bedre 
nettstruktur og høyere kapasitet, samt sanering av mer 
enn 50 km høyspentlinjer og master i tettbygd strøk og 
turområder i regionen.

Skagerak Varme har ambisjon om fossilfri varmeproduksjon 
i alle sine anlegg innen 2020. Selskapets utslipp av CO² 
var 346 tonn i 2017. Dette var en økning fra 2016 da 
utslippene ble 231 tonn. De økte utslippene er forårsaket 
av at økte leveranser til kunder i Horten må produseres 
ved bruk av gass inntil en tredje varmepumpe er klar for 
produksjon i Horten varmesentral. Skagerak Varme har 
likevel totalt gjennomført en betydelig innsats når det 
gjelder utslipp i mange år, og har redusert utslipp av CO² 
fra mer enn 7 000 tonn i 2011 til mindre enn 400 tonn i 
2017. 

Virksomhetsstyring 
og risiko 

Skagerak Energi har etablert et overordnet styringssystem 
som sikrer et godt kontrollmiljø og som skal bidra til å 
oppfylle konsernets målsettinger. Konsernet benytter 
balansert målstyring for å styre gjennomføring av 
virksomhetens strategi og måle resultatoppnåelse. 
Styringssystemet omfatter også risikostyring, internkontroll, 
interne rammer og retningslinjer, herunder selskapets 
verdier og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.  

Skagerak tolererer ikke korrupsjon i noen form. Det er 
forbudt å tilby, gi, akseptere eller motta bestikkelser eller 
andre urettmessige fordeler for forretninger eller privat 
vinning.

Skagerak kommuniserer aktivt krav og forventet atferd, 
nedfelt i konsernets styrende dokumenter.
  
Det utøves spesiell årvåkenhet i anskaffelser og 
gjennomføring av prosjekter. Alle inngåtte avtaler skal 
være dokumentert og beskrive faktiske forhold, og avtalt 
kompensasjon skal stå i forhold til tjenesten som ytes.

Skagerak Energis virksomhet er eksponert for risiko på en 
rekke områder og gjennom hele verdikjeden. Risikostyring 
i Skagerak Energi er en integrert del av konsernets 
forretningsvirksomhet, og er innrettet for å styre risiko mot 
et akseptabelt nivå for å bidra til å sikre oppnåelse av 
strategiske og operative mål. Ansvaret for risikostyringen og 
intern kontroll ligger hos det enkelte virksomhetsområde.

Markedsrisiko
Skagerak Energi er i hovedsak eksponert for markedsrisiko 
gjennom egen kraftproduksjon og nettvirksomhet. I et 
vannkraftbasert system vil pris og produksjonsevne 
variere betydelig og dette kan gi store utslag på Skagerak 
Energis resultat. Med bakgrunn i store investeringer og 
generell usikkerhet i kraftprisene framover er deler av 
kraftsalget sikret fram til og med 2018. Normalt vil en i 
tillegg ha en viss utjevning i inntektene ved at stort tilsig 
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og høy produksjon kommer i år med lav pris og motsatt. 
Skagerak Varme er eksponert for råvarepriser, kraftpriser 
og konkurrerende energiløsninger. 

Regulatorisk risiko
Konsernets virksomheter innenfor energiforsyning er 
konsesjonspliktige, og i betydelig grad gjenstand for 
offentlig regulering. Særlig gjelder dette Kraft, Nett og 
Varme. Nettvirksomheten er et naturlig monopol med 
offentlig regulerte inntekter. Inntektsrammen til Nett 
bestemmes hvert år av NVE, og påvirkes av endringer i 
reguleringsmodellen.

Finansiell risiko
Rente og valutarisiko
Skagerak er indirekte eksponert for endringer i valuta-
kurser. Produsert kraft selges over kraftbørsen Nord Pool, 
der prisene løpende noteres i Euro. Oppgjøret i valuta 
veksles på daglig basis tilbake til Norske kroner gjennom 
deltakelse i Statkraft sin «in-house banking» løsning. 
Enkelte innkjøp og investeringer foretas i utenlandsk valuta, 
men konsernets finansstrategi tilsier at store kjøp og 
investeringer skal valutasikres til kursen på tidspunktet for 
investeringsbeslutningen. Valutaeksponeringen er dermed 
moderat. Konsernet driver en kapitalintensiv virksomhet, 
og er med normal belåning i forhold til sine eiendeler i 
betydelig grad eksponert for endringer i rente markedet. 
Av konsernets samlede langsiktige rente bærende gjeld er 
ca. 64 % finansiert med fast rente. Konsernet er i tillegg 
eksponert for renterisiko gjennom rentenivåets påvirkning 
på nettvirksomhetens inntekts ramme samt ved skjermings-
rentens betydning for beregning av grunnrentebeskatningen 
innenfor kraftproduksjon.

Kredittrisiko
Kredittrisiko i forbindelse med salg av kraft er knyttet til 
motpartsrisiko mot kraftbørsen Nord Pool. Denne vurderes 
som begrenset. Kredittrisiko knyttet til nettdriften er spredt 
på mange små motparter, og med gode muligheter til å 
begrense tapene.

Likviditetsrisiko
Konsernet har likvide reserver gjennom avtaler om trekk-
muligheter mot Statkraft. Likviditetsrisikoen vurderes 
som lav.

Operasjonell risiko
Skagerak håndterer operasjonell risiko gjennom sine 
ansattes fagkompetanse, prosedyrer, kontroller og 
beredskapsplaner.
 
En vesentlig del av virksomheten omfatter samfunnskritisk 
infrastruktur som bidrar til å dekke befolkningens grunn-
leggende behov. Forsyningssikkerhet står følgelig helt 
sentralt i operativ planlegging og drift i Skagerak. Risiko 
knyttet til forsyningssikkerhet inngår også som en del av 
det samlede risikobildet på konsernnivå som er gjenstand 
for vurdering av styret.

Konsernet har etablert system for registrering og 
rapportering av kritikkverdige forhold, uønskede hendelser 
og skader. Alle prosjekter i Skagerak gjennomfører risiko-
analyser med sikte på å vurdere og planlegge tiltak ved 
behov.
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Framtidsutsikter 

Kraftmarkedet fortsatte å bedre seg gjennom 2017 fra 
bunnivået i 2015. Utviklingen er imidlertid preget av stor 
usikkerhet hva gjelder prisdannelse på elektrisk kraft. 

De seneste års utbygging og produksjon av fornybar kraft 
i Norden og på kontinentet, sammenholdt med at etter-
spørselen ikke ventes å endre seg vesentlig, vil kunne på-
virke kraftprisene de nærmeste årene. I det enkelte år vil 
imidlertid det norske markedet kunne oppleve variasjoner 
på grunn av vær- og nedbørsforhold, så lenge utvekslings-
kapasiteten er begrenset. På litt lengre sikt ventes noe 
høyere kraftpriser, vesentlig grunnet en forventning om 
høyere kvotepriser for CO², økt eksport kapasitet til 
kontinentet og England, samt utfasing av kjernekraft. 

Inntektsrammen innenfor nettvirksomheten vil fortsette å 
øke som følge av fortsatt høye investeringer.
 
Skagerak har gjennom året styrket sitt utviklingsmiljø, og 
fortsetter å se etter nye muligheter, innenfor eksisterende 
kjernevirksomhet og tilgrensede forretningsområder. I en 
bransje med utsikter til store endringer, ønsker Skagerak 
å ta en aktiv rolle – alene eller sammen med andre for å 
fremme videre utvikling og synergier. Det ventes en økt 
konsolidering i bransjen, og Skagerak Energi ønsker aktivt 
å bidra til denne utviklingen der det er formålstjenlig for 
selskapet. 

Porsgrunn 22. mars 2018
styret

Steinar Bysveen  
styrets leder

Arvid Wisløff 
styremedlem

Gunnar Møane 
styremedlem

Rolf Erling Andersen 
styrets nestleder

Kristin Steenfeldt-Foss 
styremedlem

Trond Erling Johansen 
styremedlem

Ida Helliesen 
styremedlem

Øystein Beyer 
styremedlem

Kjersti Haugen 
styremedlem

Knut Barland 
Konsernsjef



«Konsernets overordnede 
mål er at all utbygging 

og drift skal være i 
overenstemmelse med 

prinsippet om bærekraftig 
utvikling, og skje med 
minst mulig negativ 

påvirkning på miljøet.»
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Skagerak Energi Konsern (alle tall i hele 1 000 kroner) Skagerak Energi AS

2017 2016 Note 2017 2016

Driftsinntekter

1 458 344 1 290 608 Kraftsalgsinntekter 3, 4 0 0

1 084 165 924 665 Nettinntekter 5 0 0

257 394 273 830 Andre driftsinntekter 6, 28 135 051 123 657

2 799 903 2 489 102 Brutto driftsinntekter 135 051 123 657

69 700 87 645 Overføringskostnader 0 0

3 810 -229 694 Urealisert verdiendring energikontrakter 0 0

2 734 012 2 171 762 Netto driftsinntekter 135 051 123 657

428 546 432 987 Lønn og andre personalkostnader 7, 20, 28 92 485 97 389

114 927 132 756 Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter 8 0 0

521 718 527 605 Andre driftskostnader 9, 28 102 389 94 956

1 668 822 1 078 414 Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -59 823 -68 689

535 161 510 360 Av- og nedskrivninger 12, 13 15 912 15 078

1 133 661 568 054 Driftsresultat (EBIT) -75 735 -83 767

106 080 106 350 Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap 14 382 464 358 624

Finansposter

16 057 27 179 Finansinntekter 10, 28 162 520 163 129

185 131 204 376 Finanskostnader 10, 28 170 612 186 856

-1 882 -11 316 Urealisert verdiendring rente-/valutakontrakter 10 -1 882 -11 316

-170 956 -188 513 Netto finansposter -9 973 -35 043

1 068 784 485 891 Resultat før skattekostnad 296 756 239 814

516 517 107 789 Skattekostnad 11 45 950 46 876

552 267 378 102 Årsresultat 250 806 192 938

Årsresultat fordelt på:

2 221 -2 292 Minoritetsinteresser

550 046 380 394 Majoritetsinteresser

Opplysninger om:

Utbetalt utbytte 114 000 88 000

Resultatregnskap



Totalresultat

Skagerak Energi Konsern (alle tall i hele 1 000 kroner) Skagerak Energi AS

2017 2016 Note 2017 2016

552 267 378 102 Årsresultat 19 250 806 192 938

ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Poster som ikke vil bli reklassifisert til 
resultatregnskap i senere periode:

121 217 13 450 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 51 593 20 459

-2 861 -6 445
Føringer mot andre inntekter og kostnader 
tilknyttede selskaper 0 0

-39 446 -10 752 Skatt relatert til andre inntekter og kostnader -13 545 -6 793

78 909 -3 748 Andre inntekter og kostnader etter skatt 19 38 049 13 666

631 176 374 355 Årets totalresultat 288 855 206 604

Årets totaltresultat fordelt på:

2 208 -1 397 Minoritetsinteresser

628 968 375 751 Majoritetsinteresser
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Skagerak Energi Konsern (alle tall i hele 1 000 kroner) Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 Note 31.12.2017 31.12.2016

EIENDELER

Anleggsmidler

300 968 378 974 Immaterielle eiendeler 11, 12 23 581 40 089

10 308 991 10 125 892 Varige driftsmidler 13 159 596 171 330

250 518 163 459 Aksjer i datter- og tilknyttet selskap 14 4 951 707 5 036 915

0 33 407 Derivater 25, 26 0 0

531 481 356 835 Øvrige finansielle anleggsmidler 15, 26, 28 6 092 737 5 856 588

11 391 957 11 058 568 Sum anleggsmidler 11 227 620 11 104 922

Omløpsmidler

1 747 2 904 Varer 0 0

424 145 325 426 Fordringer 16, 28 58 950 20 116

1 625 5 081 Investeringer 17, 26 1 625 5 081

693 0 Derivater 25, 26 0 0

272 294 207 091 Bankinnskudd, kontanter og lignende 18 14 590 14 234

700 504 540 501 Sum omløpsmidler 75 165 39 431

12 092 462 11 599 069 SUM EIENDELER 11 302 785 11 144 353
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Balanse
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Kjersti Haugen
styremedlem

Kristin Steenfeldt-Foss
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styremedlem

Trond Erling Johansen
styremedlem

Knut Barland
konsernsjef
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Skagerak Energi Konsern (alle tall i hele 1 000 kroner) Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 Note 31.12.2017 31.12.2016

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

1 695 539 1 695 539 Aksjekapital 19 1 695 539 1 695 539

399 211 399 211 Overkurs 19 399 211 399 211

2 094 750 2 094 750 Innskutt egenkapital 2 094 750 2 094 750

3 280 890 2 765 922 Annen egenkapital 19 3 777 675 3 602 821

3 280 890 2 765 922 Opptjent egenkapital 3 777 675 3 602 821

30 703 28 495 Minoritetsinteresser 19 0 0

5 406 343 4 889 167 Sum egenkapital 5 872 426 5 697 571

Gjeld

543 234 551 891 Avsetning for forpliktelser 11, 20 53 791 48 747

6 070 5 281 Derivater 25, 26 0 0

4 370 110 4 581 500 Annen langsiktig gjeld 21, 24, 28 4 175 000 4 375 000

4 919 413 5 138 672 Langsiktig gjeld 4 228 791 4 423 747

616 631 408 800 Rentebærende gjeld 22, 28 1 076 034 754 776

479 607 465 802 Betalbar skatt 11 52 226 177 606

886 38 198 Derivater 25, 26 0 0

669 580 658 429 Annen rentefri gjeld 23, 28 73 309 90 653

1 766 705 1 571 229 Kortsiktig gjeld 1 201 569 1 023 035

6 686 119 6 709 901 Sum gjeld 5 430 359 5 446 782

12 092 462 11 599 069 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 302 785 11 144 353
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Skagerak Energi Konsern (alle tall i hele 1 000 kroner) Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

1 068 784 485 891 Resultat før skatt 296 756 239 814

-11 173 5 383 Gevinst(-)/tap ved salg av anleggsmidler -23 877 3 197

535 161 510 360 Av- og nedskrivninger 15 912 15 078

-2 070 241 010 Øvrige resultatposter uten kontanteffekt 1 882 11 316

-460 951 -229 210 Betalt skatt -168 366 -34 475

1 129 751 1 013 435 Netto tilført fra årets virksomhet 122 307 234 930

-85 295 67 351 Endring i lager og andre kortsiktige poster -56 180 16 661

57 637 79 993 Utbytte fra tilknyttet selskap 57 637 79 993

-106 080 -106 350 Inntekt fra tilknyttet selskap -57 637 -75 093

-65 441 -68 808 Endring i andre langsiktige poster -260 060 332 102

930 572 985 620 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -193 933 588 593

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler:

-319 983 -272 992 – knyttet til økning i kapasitet 0 0

-531 621 -387 089 – knyttet til reinvesteringer -16 965 -16 128

26 547 1 316 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 19 078 377

25 25 Innbetaling av lån fra andre foretak 25 25

87 544 7 986 Netto inn-/utbetaling ved investering i andre foretak 184 893 2 184

-737 487 -650 754 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 187 031 -13 542

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-7 969 -679 675 Endring av kortsiktige/langsiktige fordringer og gjeld 121 258 -487 018

-114 000 -88 000 Utbetalt utbytte -114 000 -88 000

-121 969 -767 675 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 7 258 -575 018

71 116 -432 809 Netto endring i betalingsmidler 356 32

207 091 639 900 Betalingsmidler pr. 01.01. 14 234 14 202

-5 913 0 Uttak kontanter ved nedsalg 0 0

272 294 207 091 Betalingsmidler pr. 31.12 14 590 14 234

Kontantstrømoppstilling
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GENERELL INFORMASJON
Skagerak Energi AS er et norsk aksjeselskap stiftet og 
hjemmehørende i Norge. Skagerak Energi AS er eiet av 
Statkraft Industrial Holding AS med 66,62 prosent, Skien 
Kommune med 15,21 prosent, Porsgrunn Kommune med 
14,83 prosent og Bamble Kommune med 3,34 prosent. 
Skagerak Energi konsern inngår i konsernregnskapet til 
Statkraft AS (www.statkraft.no).

REGNSKAPSREGLER
Skagerak Energi avlegger konsernregnskapet i samsvar 
med forskrift av 21.1.2008 om forenklet anvendelse 
av IFRS (International Financial Reporting Standards). 
Iht. forskriftens kapittel 3 måle- og innregningsregler er 
følgende forenklinger gjort; Videreføring av balanseført 
verdi etter kostmetoden som anskaffelseskost for 
eiendeler i datterselskap og tilknyttede selskap i 
selskaps regnskapet (§3-1 nr 4). Samme vurdering av 
avskrivnings enhet (dekomponering) er lagt til grunn i 
selskapsregnskapet og konsernregnskapet (§3-2 nr 1).

Sammenligningstall
Alle beløpsmessige størrelser i resultat, balanse, kontant-
strøm og tilleggsopplysninger er angitt med ett års 
sammenligningstall. Sammenligningstall er utarbeidet 
basert på de samme prinsipper som tall for siste periode.

SAMMENDRAG AV VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsolidering av konsernregnskap
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske 
resultatet og den samlede økonomiske stillingen for 
morselskapet Skagerak Energi AS og dets kontrollerende 
eierandeler i andre selskaper presentert som én 
økonomisk enhet. Selskapenes interne omsetning og 
mellomværende, samt gevinster og tap som er oppstått 
ved transaksjoner mellom selskapene, er eliminert.

I konsernregnskapet inkluderes de selskapene hvor 
Skagerak Energi direkte eller indirekte har bestemmende 
innflytelse. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt 
der eierskapet direkte eller via andre kontrollerte enheter 
overstiger 50 prosent. Datterselskaper kjøpt eller 
etablert i løpet av året inkluderes fra og med kjøps- eller 
etableringstidspunktet. 

Konsernregnskapet inkluderer datterselskapene Skagerak 
Kraft AS, Skagerak Nett AS, Skagerak Varme AS og 
Skagerak Naturgass AS (til og med 31.7.2018), samt 
datterdatterselskapene Grunnåi Kraftverk AS, Sauland 
Kraftverk AS og Skien Fjernvarme AS.

Oppkjøp
Ved oppkjøp legges transaksjonstidspunktet til grunn for 
fastsetting av kostpris og mer- eller mindre-verdi analyser. 
Transaksjonstidspunktet er når risiko og kontroll er 
overdratt og sammenfaller normalt med gjennomførings-
tidspunktet. Kostpris på aksjer i datterselskaper elimineres 
mot egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet. Identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 
innregnes til deres virkelige verdi. En eventuell forskjell 
mellom kostpris og virkelig verdi på overtatte eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser føres som goodwill 
eller inntektsføres dersom kostpris er lavest. Det avsettes 
ikke til utsatt skatt på goodwill.

Tilknyttede selskaper 
Eierandeler i selskaper hvor Skagerak Energi har betydelig, 
men ikke bestemmende innflytelse (ikke deleide kraftverk), 
er behandlet etter egenkapitalmetoden. Konsernets 
andel av selskapets resultat etter skatt, korrigert for 
merverdiavskrivninger og eventuelle avvik i regnskaps-
prinsipper, vises på egen linje i konsernets resultat-
oppstilling. I balansen er investeringen klassifisert som 
anleggsmiddel og står oppført til kostpris korrigert for 
akkumulerte resultatandeler, mottatte utbytter samt 
egenkapitalføringer i selskapet.
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Prinsipper for å innarbeide kjøp av tilknyttede selskaper er 
de samme som for kjøp av datterselskaper. 

I selskapsregnskapet er tilknyttede selskap behandlet etter 
kostmetoden.

Deleide kraftverk
Kraftverk med delt eierskap, det vil si verk Skagerak Energi 
driver, men der andre er medeiere, og verk andre driver, 
men der Skagerak Energi er medeier, er regnskapsført 
i henhold til IFRS 11. Produsert kraft, med unntak av 
konsesjons- og frikraft, disponeres av medeierne direkte. 
Kraftverkene tas inn som felleskontrollerte driftsordninger 
med Skagerak Energis andel av inntekter, kostnader, 
eiendeler og gjeld.

INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING
Inntektsføring generelt
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer ved 
opptjening. Opptjening ved varesalg skjer i det hoveddelen 
av risiko og kontroll over varen går over til kjøper.

Energiinntekter
Inntekter fra kraftsalg regnskapsføres som salgsinntekter 
ved levering. Realiserte inntekter fra fysisk og finansiell 
handel i energikontrakter presenteres som salgsinntekter. 
Der slike fysiske og finansielle kontrakter er omfattet 
av IAS 39 som finansielle instrumenter (derivater), 
presenteres endringer i virkelig verdi av slike kontrakter 
under urealiserte verdiendringer energikontrakter. 

Nettinntekter 
Nettvirksomheten er underlagt regulering fra Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE). NVE fastsetter modell for 
beregning av inntektsrammer og fastsetter årlig størrelsen 
på inntektsrammen. Sum tillatt inntekt for det enkelte 
nettselskapet består av NVE’s fastsatte inntekts ramme 
tillagt overføringskostnader til sentralnettet, eiendoms-
skatt, investeringstillegg, forhåndsgodkjente kostnader 
knyttet til forskning og utvikling og fratrukket årets faktiske 
avbruddskostnader (KILE). Inntektsrammen oppdateres 
årlig på grunnlag av nettselskapenes rapporterte 
regnskaps tall to år tidligere (referanseåret). Sammen-
lignende analyser av selskapenes effektivitet benyttes til å 
beregne en kostnadsnorm for hvert enkelt selskap. Årets 

inntektsramme for det enkelte selskap beregnes som 
summen av 40 prosent av selskapets egne kostnader i 
referanseåret og 60 prosent av beregnet kostnadsnorm.

Nettinntekter innregnet i resultatregnskapet tilsvarer 
faktiske nettleieinntekter korrigert for overføringskostnader 
til sentralnett og eiendomsskatt. Faktiske nettleieinntekter 
tilsvarer periodens leverte volum avregnet til den til enhver 
tid fastsatte tariff, samt gebyr- og morarenteinntekter og 
overskudd fra leveringsplikt. Forskjellen mellom faktisk 
nettleieinntekt og tillatt inntekt utgjør mer- eller mindre-
inntekt. Mer- eller mindreinntekt er ikke balanseført. 
Størrelsen på denne er opplyst i note. Regnskapsførte 
nett inntekter er således i tråd med opptjente nettinntekter 
uten hensyn til mer-/mindreinntekter.

Salg av varige driftsmidler
Ved salg av varige driftmidler beregnes gevinst/tap ved 
salget ved å sammenholde salgssum med gjenværende 
innregnet verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet 
gevinst/tap presenteres som del av henholdsvis andre 
driftsinntekter eller driftskostnader.

Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd vurderes særskilt, og blir regnskaps-
messig behandlet som en korreksjon til den posten 
tilskuddet er ment å dekke.

Pensjoner
Ytelsesplaner 
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer 
den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved 
pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel 
av den ansattes lønn. Kravet til full pensjons opptjening er 
fra 30 til 40 år. Ansatte som ikke har full opp tjening får 
sin pensjon redusert forholdsmessig. Den balanseførte 
forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelsene redusert for virkelig verdi 
av pensjons midlene. Nåverdien av fremtidige ytelser i 
pensjons ordningene opptjent på balansedagen beregnes 
ved bruk av påløpte ytelsers metode.

Positive og negative estimatavvik som skyldes endringer 
i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata føres 
løpende over totalresultatet.
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Netto pensjonsmidler for overfinansierte ordninger er 
balanseført til virkelig verdi, og klassifisert som langsiktig 
eiendel. Netto pensjonsforpliktelser for underfinansierte 
ordninger og ikke fondsbaserte ordninger som dekkes over 
drift er klassifisert som langsiktig gjeld.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn 
og andre personalkostnader, og består av summen av 
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den 
beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på 
pensjonsmidlene.

Innskuddsplaner 
En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsern-
selskapene betaler faste bidrag til en forvalter uten 
ytterligere forpliktelser for selskapene etter at innskuddet 
er betalt. Innskuddene kostnadsføres som lønnskostnad.

Forsknings og utviklingskostnader
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utgifter til 
utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres 
en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en 
identifiserbar immateriell eiendel.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt for kraftverk blir beregnet på grunnlag av 
faktisk produksjon, med fradrag for faktiske driftskostnader 
og betalt grunnrenteskatt i det enkelte kraftverk. Inntekts-
siden i eiendomsskatten er beregnet på samme grunnlag 
som i grunnrentebeskatningen, med utgangspunkt i verkets 
produksjon time for time, multiplisert med spotprisen i den 
korresponderende timen. For leveranser av konsesjonskraft 
benyttes faktisk kontraktspris.

Eiendomsskattegrunnlaget fremkommer ved å diskontere 
foregående fem års netto driftsinntekter i kraftverket 
med fastsatt rente over all fremtid, og til fradrag kommer 
nåverdien av kraftverkets beregnede kostnader til utskifting 
av driftsmidler. Av eiendomsskattegrunnlaget beregnes fra 
0,2 prosent til 0,7 prosent eiendomsskatt til den enkelte 
kommune. Eiendomsskatt presenteres som driftskostnad 
med unntak av eiendomsskatt på nettanlegg som inngår 
som reduksjon i nettinntekter.

Skatt
Selskaper i konsernet som driver med kraftproduksjon, 
er underlagt de særskilte reglene for beskatning 
av kraftforetak. Konsernet må derfor beregne 
overskuddsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt. 

Overskuddsskatt blir beregnet etter ordinære skatteregler. 
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar 
skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar 
skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige 
resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag 
av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og 
skattemessig verdi, samt skattevirkninger av underskudd 
til fremføring. Utsatt skattefordel vil bare bli balanseført 
i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert 
i fremtiden. Skatt på poster ført i oppstilling over total-
resultat er ført mot andre inntekter og kostnader og skatt 
på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot 
egenkapitalen.

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt 
og beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets 
gjennomsnittlige produksjon de siste syv årene. Skatte-
satsen er satt til 1,3 øre per kWh. Overskuddsskatt kan 
avregnes mot betalt naturressursskatt. Den andelen av 
naturressursskatten som overstiger overskuddsskatt, kan 
fremføres med renter til senere år, og blir balanseført som 
en forskuddsbetalt skatt (rentebærende fordring). 

Grunnrenteskatt er overskuddsavhengig og utgjør 
34,3 prosent av netto grunnrenteinntekt beregnet for 
hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten blir beregnet 
på grunnlag av det enkelte verkets produksjon time for 
time, multiplisert med spotprisen i den korresponderende 
timen. For leveranser av konsesjonskraft og for kraft på 
langsiktige fysiske kontrakter over syv år brukes faktisk 
kontraktpris. Den beregnede inntekten reduseres med 
faktiske driftskostnader, avskrivninger og en friinntekt for å 
komme frem til skattegrunnlagets netto grunnrenteinntekt. 
Friinntekten fastsettes årlig på grunnlag av skattemessig 
verdi av driftsmidlene i kraftverket multiplisert med en 
normrente fastsatt av Finansdepartementet. Normrenten 
beregnes på grunnlag av statskasseveksler med 
12 måneders gjenstående løpetid. Rentesatsen for 
2017 er beregnet til 0,4 prosent.
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Negativ grunnrenteinntekt opparbeidet i 2007 eller senere 
kan samordnes mot ny positiv grunnrenteinntekt på 
selskaps- og konsernnivå før skatteverdien av en eventuell 
netto negativ grunnrenteinntekt utbetales. Negativ 
grunnrenteinntekt opparbeidet til og med 2006 kan frem-
føres med renter mot senere positiv grunnrenteinntekt fra 
samme kraftverk.

Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd er 
beregnet med basis i kraftverk hvor det er sannsynliggjort 
at skattefordel vil utnyttes innenfor en tidshorisont på 
ti år, samt midlertidige forskjeller for alle kraftverk som 
ikke er i betalbar grunnrenteposisjon. Avsetning til utsatt 
grunnrenteskatt skjer med nominell skattesats på 35,7 %. 
Friinntekt behandles som en permanent forskjell i det 
året som den beregnes for, og påvirker således ikke 
beregningen av utsatt skatt knyttet til grunnrente.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel knyttet til overskudds-
skatt motregnes dersom selskapet har juridisk rett til å 
motregne de innregnede beløpene. Tilsvarende gjelder for 
utsatt skatt og utsatt skattefordel knyttet til grunnrente-
skatt. Utsatte skatteposisjoner knyttet til overskuddsskatt 
kan ikke utlignes mot utsatte skatteposisjoner knyttet 
til grunnrenteskatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel 
er klassifisert som henholdsvis langsiktig forpliktelse og 
immateriell eiendel. I konsernet presenteres utsatt skatt 
og skattefordel brutto i henhold til IAS 12.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Klassifisering som kortsiktig / langsiktig
En post i balansen klassifiseres som kortsiktig når den 
forventes realisert innen 12 måneder etter balansedagen. 
Andre poster klassifiseres som langsiktig.

Presentasjon av finansielle instrumenter i henholdsvis kort-
siktige og langsiktige poster skjer i tråd med de generelle 
retningslinjene for slik klassifisering. For lang siktig gjeld er 
første års avdrag presentert som kortsiktig post.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder goodwill, er 
balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for 
balanseføring er oppfylt. Goodwill avskrives ikke, men det 
gjennomføres en nedskrivingstest årlig.

Varige driftsmidler
Investeringer i produksjonsanlegg og andre varige 
drifts midler innregnes til anskaffelseskost, fratrukket 
akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene starter 
når eiendelene er tilgjengelig for bruk. Anskaffelseskost for 
varige driftsmidler inkluderer utgifter for å anskaffe eller 
utvikle eiendelen for bruk. 

Lånekostnader for større investeringer blir beregnet 
og balanseført. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er 
tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, 
mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige 
økonomiske fordeler blir balanseført. Ved tidsbegrensede 
konsesjoner, avsettes det for fjerningsforpliktelser. 
Det føres en motpost i økt balanseført verdi av den 
aktuelle anleggsinvesteringen, og denne avskrives over 
konsesjonsperioden. 

Påløpte kostnader til egne investeringsarbeider i konsernet 
balanseføres. Anskaffelseskost består kun av direkte 
henførbare kostnader. Indirekte kostnader balanseføres 
ikke.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over 
forventet brukstid. Restverdi hensyntas ved beregning 
av årlige avskrivninger. Tomter er ikke gjenstand for 
avskrivning. Vannfallrettigheter er klassifisert som tomter 
under kraftanlegg og avskrives ikke, da det ikke foreligger 
hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Periodisk 
vedlikehold blir balanseført med avskrivning over perioden 
frem til neste vedlikehold forventes gjennomført. Estimert 
brukstid, avskrivningsmetode og restverdi vurderes årlig.

Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi 
fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. 
Reparasjoner og løpende vedlikehold innregnes i resultatet 
når det påløper. Hvis nye deler innregnes i balansen, 
fjernes delene som ble skiftet ut og eventuell gjenværende 
balanseført verdi innregnes som tap ved avgang.

Leieavtaler
Leieavtaler regnskapsføres som finansiell leasing når det 
vesentlige av risiko og avkastning på eiendelen er overført 
til Skagerak. I andre tilfeller regnskapsføres leieavtaler 
løpende ved betaling av leie.
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Nedskrivninger
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, 
vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at 
framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. 
Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar leve tid 
avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. En ned-
skrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført 
verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det 
høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader 
og bruksverdi. 

Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på 
det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige 
kontant strømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver 
rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av 
tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler unntatt 
goodwill.

Egenkapital
Foreslått utbytte og konsernbidrag ved avleggelsen av 
regn skapet er klassifisert som egenkapital. Utbyttet og 
konsern bidrag regnskapsføres som kortsiktig gjeld når det 
blir vedtatt.

Avsetninger, betingede eiendeler og betingede forpliktelser
Det innregnes en avsetning bare når det er en eksisterende 
plikt som er resultat av en tidligere hendelse og det 
er sannsynlig at en strøm av ressurser som omfatter 
økonomiske fordeler ut fra foretaket vil kreves for å gjøre 
opp forpliktelsen. Avsetninger innregnes med det beløp 
som er uttrykk for beste estimat av de utgifter som kreves 
for å gjøre opp den eksisterende plikten på balansedagen. 
Dersom vesentlig, tas det hensyn til tidsverdien av penger 
ved beregning av avsetningens størrelse.

Det foretas ingen innregning av betingede eiendeler eller 
betingede forpliktelser.

Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter og erstatninger
Det blir årlig levert konsesjonskraft til kommuner til 
myndighets bestemte priser fastsatt av Stortinget. Levering 
av konsesjonskraft inntektsføres løpende i hen hold til 
fastsatt konsesjonskraftpris. For enkelte konsesjons kraft-
avtaler er det inngått avtaler om finansielt oppgjør, der 
Skagerak dekker forskjellen mellom spot- og konsesjons-

prisen. Konsesjonskontrakter er ikke innregnet i 
regnskapet. 

Det blir årlig innbetalt konsesjonsavgifter til stat og 
kommuner for den økning av produksjonsevnen som 
innvinnes ved regulering og vannoverføringer. Konsesjons-
avgifter blir kostnadsført når de påløper. 

Konsernet betaler erstatninger til grunneiere for å få bruks-
rett til vannfall og grunn. I tillegg utbetales erstatninger til 
andre for skade påført skog, grunn, telenett og lignende. 
Erstatningsutbetalingene er dels engangs utbetalinger og 
dels løpende i form av utbetalinger eller plikt til å levere 
erstatningskraft. Nåverdien av forpliktelsene knyttet til 
årlige erstatninger og frikraft, er klassifisert som avsetning 
for forpliktelser. Årlige betalinger føres som andre drifts-
kostnader, mens engangsoppgjør regnskapsføres mot 
forpliktelsen.

Anleggsaksjer og andeler
Investeringer hvor Skagerak ikke har bestemmende eller 
betydelig innflytelse vurderes til virkelig verdi og verdi-
endringene føres mot egenkapitalen. I de tilfeller der 
investeringene er inngått for handelsformål, vil verdiendring 
føres over resultat.

Lagerbeholdning/reservedeler
Innkjøpte standardvarer og reservedeler knyttet til driften 
klassifiseres som omløpsmidler, og vurderes etter FIFO til 
laveste verdis prinsipp.

Magasinbeholdninger
Magasinert vann balanseføres ikke. Opplysninger om 
mengde vann i magasinene er gitt i note. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene.

Kortsiktige finansielle plasseringer
Aksjer, obligasjoner, sertifikater og lignende klassifisert 
som omløpsmidler er vurdert til markedsverdi.
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Mottatte forskuddsbetalinger
Mottatte forskuddsbetalinger er klassifisert som 
langsiktige forpliktelser. Forskuddet inntektsføres i takt 
med levering av den leveransen forskuddet er ment å 
dekke. Det beregnes hvert år en kalkulatorisk rente av 
forskuddet som er klassifisert som driftsinntekt.

Usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser balanseføres om det eksisterer en 
juridisk eller faktisk plikt, om det kan sannsynliggjøres at 
denne plikten vil få økonomiske konsekvenser og at denne 
forpliktelsen kan beregnes basert på pålitelige estimater.

Langsiktig gjeld
Opptakskostnader regnskapsføres i henhold til effektiv 
rentemetode (amortisert kost) for fastrentelån.

FINANSIELLE INSTRUMENTER
Generelt
Finansielle instrumenter henføres ved første gangs 
innregning til en av klassene av finansielle instrumenter 
som er beskrevet i IAS 39. De ulike klassene som er 
aktuelle for Skagerak og behandlingen som følger for 
instrumenter innregnet i hver av klassene er beskrevet 
i det følgende.

Vurderingsprinsipper for ulike kategorier av finansielle 
instrumenter:

Instrumenter til virkelig verdi over resultat
Derivater er finansielle instrumenter som er pliktig 
vurdert til virkelig verdi i balansen. Også andre finansielle 
instrumenter holdt for handelsformål er pliktig å vurdere 
til virkelig verdi over resultat. 

Lån og fordringer
Lån og fordringer måles ved førstegangs innregning til 
virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjons-
kostnader. I senere perioder måles lån og fordringer til 
amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode, slik at 
effektiv rente blir lik over hele instrumentets løpetid.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser måles ved førstegangs innregning 
til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjons-
kostnader. I senere perioder måles finansielle forpliktelser 
til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode, slik at 
effektiv rente blir lik over hele instrumentets løpetid.

Presentasjon av derivater i resultat og balanse
Derivater er presentert på egne linjer i balansen under 
henholdsvis eiendeler og gjeld. Derivater med henholdsvis 
positive og negative virkelige verdier presenteres brutto 
i balansen så langt det ikke foreligger juridisk rett til 
motregning av ulike kontrakter, og slik motregningsrett 
faktisk vil bli benyttet i de løpende kontantoppgjør under 
kontraktene. I de sistnevnte tilfeller vil de aktuelle 
kontraktene presenteres netto i balansen. I resultat-
regnskapet vises endring i virkelig verdi av energi derivater 
på egen linje under driftsinntekter, mens endring i verdi 
av finansielle derivater presenteres på egen linje under 
finansposter.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis 
i den indirekte metoden. Dette innebærer at man i 
oppstillingen tar utgangspunkt i foretakets resultat før 
skatt for å kunne presentere kontantstrømmer tilført 
fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten 
og finansieringsvirksomheten. Utbytte betalt til 
eiere og til minoritetsinteresser er presentert under 
finansieringsaktiviteter.

VURDERINGER, ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Skjønnsmessige vurderinger
Ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper har 
selskapets ledelse utøvd skjønn på de følgende områder 
der dette har hatt vesentlig betydning for hvilke beløp som 
har blitt innregnet i konsernets resultat og balanse:

Estimater og forutsetninger
De viktigste antagelser vedrørende fremtidige hendelser og 
andre viktige kilder til usikkerhet i estimater på balanse-
dagen, og som kan ha betydelig risiko for vesentlig endringer 
i innregnede beløp av eiendeler og forpliktelser innenfor det 
kommende regnskapsåret, er diskutert nedenfor.
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Virkelig verdi av finansielle instrumenter 
Virkelig verdi av energikontrakter er til dels beregnet 
basert på forutsetninger som ikke er fullt ut observerbare 
i markedet. Dette gjelder særlig ved verdsettelse av 
langsiktige kraftkontrakter. Ledelsen har i slike tilfeller 
basert sine vurderinger på den informasjon som er 
tilgjengelig i markedet kombinert med bruk av beste 
skjønn. 

Utsatt skattefordel
Balanseføring av utsatt skattefordel innebærer bruk av 
skjønn, og foretas i den grad det er sannsynliggjort at 
fordelen vil bli utnyttet. Konsernet balansefører også utsatt 
skattefordel knyttet til grunnrentebeskatningen av netto 
produksjonsinntekter fra vannkraftverk. Utsatt skattefordel 
vedrørende negativ grunnrenteinntekt til fremføring er 
balanseført med det beløp som forventes å komme til 
anvendelse innenfor en tidshorisont på ti år. Tidspunkt 
for når fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan komme 
til anvendelse estimeres på grunnlag av forventing om 
fremtidige inntekter og kostnader, og er særlig avhengig av 
forventninger til fremtidige kraftpriser.

Pensjoner
Beregning av pensjonsforpliktelser innebærer bruk av 
skjønn og estimater på en rekke parametere. 
Pensjonsforpliktelsene er beregnet av en uavhengig aktuar 
i desember i regnskapsåret som et estimat på situasjonen 
31.12. med utgangspunkt i påløpt ytelsesmetode. Ledelsen 
vurderer at endringer i forutsetninger og grunnlags data frem 
mot balansedagen ikke vil ha vesentlig effekt på tallene.

Diskonteringsrenten er satt med grunnlag i obligasjoner 
med fortrinnsrett (OMF). Ledelsen vurderer at OMF-
markedet representerer et tilstrekkelig dypt og likvid 
marked med relevante løpetider som kvalifiserer for 
referanse rente i henhold til IAS 19. Se note 20 for 
ytterligere informasjon om pensjoner. I noten er det også 
vist hvor sensitive beregningene er i forhold til de viktigste 
forutsetningene. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid, og 
dette danner grunnlaget for årlige avskrivninger i resultat-
regnskapet. Forventet levetid estimeres på bakgrunn av 
erfaring, historikk og skjønnsmessig vurderinger og justeres 
dersom det oppstår endringer i slike estimater. Det tas 
hensyn til restverdi ved fast settelse av avskrivninger, der 
vurdering av restverdi også er gjenstand for estimater.

STANDARDER OG ENDRINGER SOM ER VEDTATT, 
MEN IKKE TRÅDT I KRAFT
IASB har utgitt tre nye standarder som er særlig relevante 
for Skagerak: IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 15 
Inntekter fra kontrakter med kunder og IFRS 16 Leieavtaler.

Mer informasjon om innholdet i nye og endrede standarder 
er redegjort for nedenfor.

IFRS 9 Finansielle instrumenter
I juli 2014 publiserte IASB den endelige versjonen 
av IFRS 9 Finansielle instrumenter, som vil erstatte 
IAS 39 Finansielle instrumenter – Innregning og måling. 
Standarden trer i kraft fra 1. januar 2018.

Skagerak har analysert effektene av den nye standarden 
og forventer ingen vesentlige effekter av IFRS 9.

Kategoriene av finansielle eiendeler er endret, hvorav 
amortisert kost og virkelig verdi med verdiendring over 
resultat er relevante for Skagerak. De nye kategoriene har 
ingen påvirkning på målingen av finansielle instrumenter, 
kun klassifikasjonene i notene.

Under IFRS 9 vil det være en endring knyttet til avsetning 
for tap på fordringer, der en i større grad baserer disse på 
forventinger fremover i tid. Dette innebærer at en viser 
riktigere verdi på fordringene på et tidligere tidspunkt. 
Endringen vil ikke gi vesentlig effekt for Skagerak.
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IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder
Standarden ble publisert av IASB i 2014 og trer i kraft fra 
1. januar 2018. Det grunnleggende prinsippet i IFRS 15 
er at inntekter innregnes med en verdi som reflekterer 
vederlaget for varer og tjenester som overføres til kunder. 
For å oppnå dette etablerer IFRS 15 en femstegs modell 
for regnskapsføring av inntekter fra kontrakter med kunder. 
Den nye standarden for inntektsføring erstatter alle 
eksisterende standarder og tolkninger for inntektsføring 
i IFRS, inkludert IAS 18.

Det vesentligste av Skageraks aktivitet er knyttet til 
produksjon av kraft og distribusjon av kraft. Både salg 
av kraft på kraftbørs (Nord Pool) og salg av overføring til 
nettkunder kommer inn under IFRS 15, men det er ikke 
identifisert effekter av implementering av IFRS 15 på disse 
områdene.

Et område det er identifisert kontrakter der inntektsføringen 
vil kunne bli påvirket av IFRS 15, er kontrakter knyttet til 
anleggsbidrag fra kunder i forbindelse med utbygging av 
infrastruktur i nett- og fjernvarmevirksomhetene. Det er 
vurdert om slike anleggsbidrag skal regnskapsføres som 
reduksjon av anskaffelseskost eller som inntekt, enten ved 
mottak eller over tid. Foreløpig vurdering er at Skagerak 
eier infrastrukturen og at den totale kostnaden skal 
regnskaps føres som anskaffelses kost i henhold til IAS 16. 
I tillegg er vurderingene at anleggsbidrag fra kunder ikke er 
en separat leveringsforpliktelse. Foreløpig konklusjon er at 
anleggsbidrag representerer betaling som skal regnskaps-
føres sammen med fremtidig levering fra Skagerak 
og inntektsføres over tid. Med disse forutsetningene, 
og basert på estimert levetid på kunde forholdet, vil 
implementering av IFRS 15 redusere konsernets egen-
kapital med anslagsvis 67 millioner kroner. Vær imidlertid 
oppmerksom på at flere av forholdene rundt regnskaps-
føring av anleggs bidrag fra kunder, fortsatt diskuteres 
i økonomi miljøene, herunder vurdering av leverings-
forpliktelsen og periodisering av inntektsføringen. Vår 
foreløpige konklusjon er derfor usikker og må kanskje 
endres avhengig av resultatet av disse diskusjonene.

Skagerak vil implementere IFRS 15 i 2018 ved hjelp av full 
retrospektiv metode. Dette innebærer at regnskapet for 
2017 vil bli omarbeidet for å bli sammenlignbart med 2018.

IFRS 16 Leieavtaler
Standarden ble publisert av IASB i 2016. IFRS 16 erstatter 
IAS 17 og dens tolkninger, inkludert IFRIC 4. IFRS 16 
angir prinsippene for innregning, måling, presentasjon 
og noteopplysninger for leieavtaler og krever at leietaker 
balansefører alle leieavtaler i tråd med en modell 
tilsvarende den for finansielle leieavtaler under IAS 
17. Skagerak vil fortsette å analysere virkningene av 
standarden i 2018.



Noter til regnskapet
ALLE TALL I HELE 1 000 KRONER

NOTE 1 VIKTIGE ENKELTHENDELSER

Skagerak Energi AS solgte per 31.7.2017 51 % av aksjene i Skagerak Naturgass AS til franske Air Liquide Advanced 
Business SA. Skagerak Naturgass AS er fra og med 1.8.2017 behandlet som et tilknyttet selskap i konsernet. 
Sammenlignbare tall er ikke omarbeidet som følge av nedsalget.

NOTE 2 RESULTAT PR. FORRETNINGSOMRÅDE

2017
Netto drifts-

inntekter
Drifts-

kostnader Avskrivninger Driftsresultat
Sysselsatt 

kapital1
Varige 

driftsmidler

Skagerak Kraft konsern 1 571 121 413 877 175 368 981 876 4 519 285 5 322 052

Skagerak Nett konsern 1 002 415 461 663 307 661 233 090 4 245 287 4 253 029

Skagerak Varme Konsern 85 442 64 997 29 157 -8 712 615 373 574 314

Skagerak Naturgass AS2 75 431 65 228 7 062 3 141 0 0

Skagerak Energi AS 135 051 194 874 15 912 -75 735 5 231 859 159 596

Annet/eliminering -135 449 -135 449 0 0 -4 799 503 0

Konsern 2 734 012 1 065 191 535 161 1 133 661 9 812 301 10 308 991

2016
Netto drifts-

inntekter
Drifts-

kostnader Avskrivninger Driftsresultat
Sysselsatt 

kapital¹
Varige 

driftsmidler

Skagerak Kraft konsern 1 145 425 418 800 172 606 554 018 4 674 712 5 403 383

Skagerak Nett konsern 855 391 459 272 283 904 112 215 3 867 228 3 894 294

Skagerak Varme Konsern 75 992 65 788 28 074 -17 870 590 235 548 777

Skagerak Naturgass AS 105 824 91 668 10 698 3 458 111 836 108 108

Skagerak Energi AS 123 657 192 345 15 078 -83 767 5 156 354 171 330

Annet/eliminering -134 526 -134 526 0 0 -4 947 969 0

Konsern 2 171 762 1 093 348 510 360 568 054 9 452 395 10 125 892

1)  Syssselsatt kapital = Egenkapital + renteb. lang gjeld + renteb. kort gjeld - bankinnsk. og kort inv. - øvrige fin. anleggsm. - tilkn. selskap

2)  Skagerak Energi AS solgte i per 31.07.17 51 % av aksjene i Skagerak Naturgass AS. Fra 01.08.17 behandles selskapet som tilknyttet selskap  

etter EK-metoden. Se for øvrig note 14.
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NOTE 3 KRAFTSALGSINNTEKTER

Skagerak optimaliserer sin kraftproduksjon på lang sikt ved å disponere de fysiske vannressursene i forhold til spotpris 
(områdepris), og ved å optimalisere uttaket på de bilaterale kontraktene.

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

1 425 510 1 204 522 Produksjon til spotpriser1 0 0

55 328 85 137 Industrikontrakter og konsesjonskraft 0 0

-35 809 10 377 Realisert gevinst/tap energiderivater 0 0

13 314 -9 429 Øvrige netto inntekter kraftsalg2 0 0

1 458 344 1 290 608 Sum 0 0

1)  Spotpris NO2 var 269 kr/MWh i 2017, 233 kr/MWh i 2016. Regnskapsmessig oppnådd pris var 266 kr/MWh i 2017 og 239 kr/MWh i 2016. 

Konsernintern inntekt mot Skagerak Nett AS for produsert tapsenergi og energi til pliktlevering er fratrukket i produksjonsverdien.

2)  Inkluderer handelsavgifter, regulerkraft, grønne sertifikater og estimatavvik

Skagerak har følgende langsiktige leveringsforpliktelser til konsesjonskraftavtagere til selvkost/OED pris: 

Tall i GWh 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Faste salgsavtaler 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383

NOTE 4 MAGASINBEHOLDNING OG PRODUKSJON

Magasinbeholdning Produksjon

31.12.2017 31.12.2016 Maks. kapasitet 2017 2016 Middel

Tall i TWh 2,8 2,6 3,8 6,0 6,0 5,7

Årsproduksjonen i 2017 er ca. 3 % over middelproduksjon for Skagerak Kraft. Tilsiget i 2017 ble 6,4 TWh.
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NOTE 5 NETTINNTEKTER

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

1 600 042 1 333 298 Fakturerte overføringsinntekter 0 0

-503 737 -396 788 Overføringskostnad fra overliggende nett 0 0

-12 140 -11 845 Eiendomsskatt nettanlegg 0 0

1 084 165 924 665 Sum 0 0

I henhold til forskrift til energiloven gis separat regnskapsinformasjon om resultatenhetene innen regionalnett og 
distribusjonsnett (monopolvirksomhet) for Skagerak Nett AS. Årets tall blir endelig avregnet året etter. 

Regionalnett Distribusjonsnett

2017 2016 2017 2016

Netto driftsinntekter 340 797 295 538 645 177 533 668

Driftskostnader 193 252 209 140 534 787 484 657

Driftsresultat 147 545 86 398 110 390 49 010

Avkastningsgrunnlag1 1 225 694 1 141 380 2 438 032 2 263 535

Avkastning gjennomsnittlig nettkapital 12,0 % 7,6 % 4,5 % 2,2 %

1) Avkastningsgrunnlaget beregnes som gjennomsnittlig driftsmidler + 1 % påslag for netto arbeidskapital

Akkumulert mindreinntekt iht. NVEs inntektsrammeregulering utgjør per 31.12.2017 1,3 millioner kroner 
(per 31.12.2016 10,1 millioner kroner i merinntekt).

NOTE 6 ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

Andre driftsinntekter knyttet til virksomhet innenfor:

79 948 75 992 – fjernvarme 0 0

74 966 105 824 – naturgass 0 0

102 479 92 013 – annet/eliminering 135 051 123 657

257 394 273 830 Sum 135 051 123 657
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NOTE 7 LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

404 695 403 528 Lønn 72 110 72 401

57 648 57 559 Arbeidsgiveravgift 10 376 10 521

60 179 69 322 Pensjonskostnader inkl. arb.g.avgift 8 288 11 868

13 816 17 085 Andre ytelser 4 979 5 147

17 275 15 590 Lønns- og personalkostnader deleide kraftverk 0 0

-125 066 -130 097 Balanseførte lønnskostnader -3 268 -2 549

428 546 432 987 Sum 92 485 97 389

579,0 582,4 Gjennomsnittlig antall årsverk1 89,3 91,9

1) Gjennomsnittlig antall årsverk er beregnet på grunnlag av årsverk per 31.12.2017 og 31.12.2016

Pensjonskostnader er nærmere beskrevet i note 20.

Lønn og andre ytelser ledende ansatte

Lønn og andre ytelser - ledende ansatte per 31.12 Lønn
Pensjons- 

tilskudd
Natural-
ytelser

Samlet  
godtgjørelse

Knut Asgeir Barland, konsernsjef 2 591 0 184 2 775

Barbro Malmgren, konserndirektør organisasjon 1 562 0 153 1 715

Rune Laurantsen, konserndirektør konsernutvikling 1 639 82 110 1 831

Øystein Disch Olsrød, konserndirektør økonomi og finans1 339 15 36 390

Kristian Norheim, konserndirektør kommunikasjon og 
myndighetskontakt2 738 23 100 861

Geir Kulås, konserndirektør Kraft3 1 661 0 155 1 816

Øivind Askvik, konserndirektør Nett4 133 7 12 153

Pensjoner – ledende ansatte per 31.12 Årets pensjonsopptjening

Knut Asgeir Barland, konsernsjef 892

Barbro Malmgren, konserndirektør organisasjon 510

Rune Laurantsen, konserndirektør konsernutvikling 246

Øystein Disch Olsrød, konserndirektør økonomi og finans1, 5 28

Kristian Norheim, konserndirektør kommunikasjon og 
myndighetskontakt2, 5 82

Geir Kulås, konserndirektør Kraft3 312

Øivind Askvik, konserndirektør Nett4, 5 0
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Godtgjørelse til styret Styrehonorar

Steinar Bysveen, styrets leder 0

Rolf Erling Andersen, nestleder 132

Ida Helliesen, styremedlem 89

Arvid Wisløff, styremedlem 0

Øystein Kåre Beyer, styremedlem 89

Kristin Steenfeldt-Foss, styremedlem 0

Gunnar Møane, ansattevalgt styremedlem 89

Kjersti Haugen, ansattevalgt styremedlem 89

Line Klausen, ansattevalgt styremedlem 89

1) Fra 10.10.17

2) Fra 01.05.17

3) Nett i perioden 01.01.17–31.01.17 og Kraft i peioden 01.02.17–31.12.17

4) Fra 01.12.17

5) Gjelder bedriftens innskudd til innskuddsbasert pensjonordning

Alle beløp er eksklusiv arbeidsgiveravgift. 

For styrerepresentantene valgt av de ansatte er det kun oppgitt styrehonorar.

Konsernsjef har avtale om inntil 12 måneders etterlønn dersom selskapet ønsker å avvikle arbeidsforholdet. 
Etterlønnen skal dog avkortes med andre inntekter han måtte få i perioden. 

Konsernledelsen har ikke mottatt godtgjørelse eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern enn 
det som er vist over. 

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret eller andre valgte selskapsorganer. 
Til opplysning har alle ansatte i Skagerak konsernet mulighet til å søke lån i Skageraks Pensjonskasse. 

Konsernledelsen omfattes av den generelle pensjonsordningen i selskapet som beskrevet i pensjonsnoten, se note 
20. Den generelle ordningen som beregnes av lønn opptil 12 G, sikrer medarbeidere som er født før 1959 og har full 
opptjening, en pensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget inkludert folketrygdens ytelser. Levealdersjustering av 
pensjoner, som ble innført i 2011, medfører at medarbeidere født etter 1958 må jobbe lenger for å oppnå samme 
pensjonsnivå. Tjenestepensjonen er livsvarig. Tjenestepensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 
0,75 prosentpoeng. Pensjonsordningen omfatter også uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.

For deler av konsernledelsen, er det inngått avtale om en supplerende pensjonsordning og gruppelivsforsikring for lønn 
utover 12 G. Dette gjelder Knut Asgeir Barland, Barbro Malmgren og Geir Kulås. I perioden mellom 62 og 67 år har de 
samme personene, med unntak av Geir Kulås, avtale som innebærer en gjensidig rett til nedtrapping av arbeidsoppgaver 
og arbeidsvederlag. Den øvrige konsernledelsen som ikke inngår i den supplerende pensjons- og forsikringsordningen, 
kompenseres med tillegg i lønn. 
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NOTE 8 EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSAVGIFTER

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

79 202 97 333 Eiendomsskatt 0 0

35 725 35 424 Konsesjonsavgifter 0 0

114 927 132 756 Sum 0 0

NOTE 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

112 209 124 430 Materiell 5 495 2 419

177 924 165 414 Fremmedytelser 43 272 39 557

8 275 1 919 Tap på fordringer 0 0

61 722 66 478 Kostnader deleide kraftverk 0 0

8 306 13 603 Erstatninger 0 0

153 282 155 761 Øvrige driftskostnader 53 621 52 980

521 718 527 605 Sum 102 389 94 956

Honorar til revisor fordeler seg som følger:

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

1 104 1 201 Lovpålagt revisjon 214 299

88 81 Andre attestasjonstjenester 25 0

420 187 Skatte- og avgiftsrådgivning 202 48

128 142 Øvrig tjenester 49 52

1 740 1 611 Sum 490 399

Linjen for lovpålagt revisjon inneholder avtalt honorar samt kostnadsført revisjonsrelaterte tjenester. 
Resterende linjer er kostnadsført i året. Alle beløp er ekskl. mva. 
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Kostnader knyttet til uoppsigelige operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie. 

Fremtidig minsteleie

Kostnadsført 
i perioden

Innen 1 år etter 
periodens slutt

Mellom 1 og 
5 år etter 

periodens slutt

Mer enn 
5 år etter 

periodens slutt
Totale fremtidige 

minsteleier

Husleieavtaler 29 015 0 6 086 296 550 302 636

Øvrige leieavtaler 1 167 197 889 0 1 086

Sum 30 182 197 6 975 296 550 303 722

Forpliktelsen for fremtidig minsteleie er lagt i sin helhet i perioden for utløpet av den enkelte kontrakt.
Husleieavtalene gjelder i hovedsak leie av lokaler knyttet til hovedkontoret samt lokaler for Skien Fjernvarme AS 
sin varmesentral. Disse leieavtalene indeksreguleres årlig.

NOTE 10 FINANSPOSTER

Vurderingsbasis

2017
Skagerak Energi AS

Pliktig 
virkelig 

verdi over 
resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjeng elig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

Finansinntekter

Konserninterne renteinntekter 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 144 054 0 0 0 144 054

Andre renteinntekter 0 0 47 0 0 0 47

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert 0 0 0 0 17 586 0 17 586

Utbytte 0 0 0 612 0 0 612

Andre finansinntekter 0 0 222 0 0 0 222

Sum 0 0 144 322 612 17 586 0 162 520

Finanskostnader

Konserninterne rentekostnader 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 -167 231 0 0 0 -167 231

Andre rentekostnader 0 0 -3 369 0 0 0 -3 369

Andre finanskostnader 0 0 -2 0 0 -10 -12

Sum 0 0 -170 602 0 0 -10 -170 612

Urealisert verdiendring rente-/valutakontrakter

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 -1 882 0 0 -1 882

Sum 0 0 0 -1 882 0 0 -1 882

Sum 0 0 -26 279 -1 270 17 586 -10 -9 973
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Vurderingsbasis

2016
Skagerak Energi AS

Pliktig 
virkelig 

verdi over 
resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjeng elig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

Finansinntekter

Konserninterne renteinntekter 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 149 687 0 0 0 149 687

Andre renteinntekter 0 0 16 0 0 0 16

Utbytte 0 0 0 13 030 0 0 13 030

Andre finansinntekter 0 0 396 0 0 0 396

Sum 0 0 150 099 13 030 0 0 163 129

Finanskostnader

Konserninterne rentekostnader 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 -181 278 0 0 0 -181 278

Andre rentekostnader 0 0 -2 340 0 0 0 -2 340

Nedskrivning finansielle aksjer 0 -3 228 0 0 0 0 -3 228

Andre finanskostnader 0 0 -1 0 0 -11 -11

Sum 0 -3 228 -183 618 0 0 -11 -186 856

Urealisert verdiendring rente-/valutakontrakter

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 -11 316 0 0 -11 316

Sum 0 0 0 -11 316 0 0 -11 316

Sum 0 -3 228 -33 519 1 714 0 -11 -35 043
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Vurderingsbasis

2017
Konsern

Pliktig 
virkelig 

verdi over 
resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjeng elig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

Finansinntekter

Konserninterne renteinntekter 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 1 490 0 0 0 1 490

Andre renteinntekter 0 0 1 473 0 0 0 1 473

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert 0 0 0 0 7 508 0 7 508

Utbytte 0 0 0 612 0 0 612

Andre finansinntekter 0 0 4 974 0 0 0 4 974

Sum 0 0 7 937 612 7 508 0 16 057

Finanskostnader

Konserninterne rentekostnader 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 -163 182 0 0 0 -163 182

Andre rentekostnader 0 0 -20 299 0 0 0 -20 299

Andre finanskostnader 0 0 -1 203 0 0 -447 -1 650

Sum 0 0 -184 684 0 0 -447 -185 131

Urealisert verdiendring rente-/valutakontrakter

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 -1 882 0 0 -1 882

Sum 0 0 0 -1 882 0 0 -1 882

Sum 0 0 -176 748 -1 270 7 508 -447 -170 956
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Vurderingsbasis

2016
Konsern

Pliktig 
virkelig 

verdi over 
resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjeng elig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

Finansinntekter

Konserninterne renteinntekter 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 8 016 0 0 0 8 016

Andre renteinntekter 0 0 2 186 0 0 0 2 186

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert 0 0 0 0 2 867 0 2 867

Utbytte 0 0 0 13 030 0 0 13 030

Andre finansinntekter 0 0 1 080 0 0 0 1 080

Sum 0 0 11 281 13 030 2 867 0 27 179

Finanskostnader

Konserninterne rentekostnader 
(inkl. Statkraft-konsern) 0 0 -179 711 0 0 0 -179 711

Andre rentekostnader 0 -18 823 0 0 0 -18 823

Nedskrivning finansielle aksjer 0 -2 000 0 0 0 0 -2 000

Andre finanskostnader 0 0 -3 221 0 0 -621 -3 842

Sum 0 -2 000 -201 755 0 0 -621 -204 376

Urealisert verdiendring rente-/valutakontrakter

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 -11 316 0 0 -11 316

Sum 0 0 0 -11 316 0 0 -11 316

Sum 0 -2 000 -190 474 1 714 2 867 -621 -188 513

NOTE 11 SKATTER

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

203 175 131 967 Betalbar skatt alminnelig inntekt 52 226 44 231

276 843 198 291 Betalbar grunnrenteskatt 0 0

19 366 -41 664 Endring utsatt skatt alminnelig inntekt 2 964 1 325

21 948 -184 817 Endring utsatt skatt på grunnrente 0 0

-4 816 4 012 For lite/for mye avsatt skatt tidligere år -9 240 1 320

516 517 107 789 Resultatført skattekostnad 45 950 46 876

Friinntekten reduserer den betalbare grunnrenteskatten for Skagerak Energi konsern med 3,9 millioner kroner i 2017 
(5,2 millioner kroner i 2016). 
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Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

256 508 121 473 24 % skatt av resultat før skatt (25 % i 2016) 71 221 59 954

-31 813 -30 638 Effekt skattefrie inntekter inkl. utbytte -17 781 -21 370

4 776 5 635 Effekt ikke fradragsberettigede kostnader 2 192 4 693

-6 929 -6 167 Effekt av endrede skatteregler -442 2 279

-4 816 4 012 For lite/for mye avsatt skatt tidligere år -9 240 1 320

276 843 198 291 Betalbar grunnrenteskatt 0 0

21 948 -184 817 Endring utsatt skatt grunnrente 0 0

516 518 107 789 Resultatført skattekostnad 45 950 46 876

48,3 % 22,2 % Effektiv skattesats 15,5 % 19,5 %

Skattekostnaden i 2016 er påvirket av inntektsføring utsatt skattefordel på 208 millioner kroner vedrørende 
grunnrenteskatt som følge av estimatendring.

Nedenfor er det for morselskapet vist hvordan man kommer fra regnskapsmessig resultat til skattegrunnlag for beregning 
av overskuddsskatt.

Skagerak Energi AS

2017 2016

Resultat før skattekostnad 296 756 239 814

Skattefrie inntekter inkl. utbytte -74 087 -85 479

Ikke fradragsberetigede kostnader 9 131 5 954

Endring av midlertidige forskjeller -14 191 18 135

Årets skattegrunnlag 217 608 178 424

Skattesats 24 % 25 %

Beregnet overskuddsskatt 52 226 44 606

Avsatt overskuddsskatt vedr. 2008–2010 0 133 000

Balanseført betalbar skatt 52 226 177 606

Skagerak Energi har mottatt vedtak om endret skatteoppgjør for 2008–2010 vedrørende tap knyttet til Telenor Cinclus. 
Kravet er oppgjort. Skagerak Energi har påklaget vedtaket til Skatteklagenemda.
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Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skattefordel og utsatt skatt på balansedagen:

Utsatt skattefordel:

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

-5 945 -4 432 Omløpsmidler1 -340 565 -324 827

-252 757 -291 620 Anleggsmidler 10 503 836

230 069 72 815 Pensjonsforpliktelser 232 799 159 766

6 179 -12 947 Andre langsiktige poster 9 546 10 723

-46 734 -46 881 Fremførbart underskudd/godtgjørelse 0 0

-69 187 -283 065 Midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd -87 718 -153 502

23 % 24 % Anvendt skattesats 23 / 24 % 24 / 25 %

-15 912 -67 934 Utsatt skattefordel (-) -23 581 -40 089

401 469 406 265 Midlertidige forskjeller grunnrente 0 0

-622 740 -712 322 Fremførbar negativ grunnrente 0 0

-221 271 -306 057 Grunnlag utsatt skatt grunnrente 0 0

35,7 % 34,3 % Anvendt skattesats 0 % 0 %

-78 994 -104 977 Utsatt skattefordel grunnrente 0 0

-94 906 -172 912 Balanseført utsatt skattefordel per 31.12 -23 581 -40 089

1) Omløpsmidler i Skagerak Energi AS gjelder konsernbidrag hvor utsatt skattefordel er beregnet med 24 % skatt per 31.12.2017 (25 % per 31.12.2016).

Utsatt skattefordel er balanseført til full nominell verdi, da alle langtidsprognoser viser at konsernet vil få skattbare 
overskudd. Utsatt skattefordel er balanseført med utgangspunkt i fremtidig inntjening.

148

Skagerak Energi årsrapport 2017 Noter



Utsatt skatt:

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

41 471 54 944 Derivater 0 0

214 966 207 407 Anleggsmidler 0 0

-20 998 -35 501 Pensjonsforpliktelser 0 0

-8 664 -22 594 Andre langsiktige poster 0 0

226 774 204 256 Midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd 0 0

23 % 24 % Anvendt skattesats 23 % 24 %

52 158 49 022 Utsatt skatt 0 0

0 0 Midlertidige forskjeller grunnrente 0 0

0 0 Fremførbar negativ grunnrente 0 0

0 0 Grunnlag utsatt skatt grunnrente 0 0

35,7 % 34,3 % Anvendt skattesats 0 % 0 %

0 0 Utsatt skatt på grunnrente 0 0

52 158 49 022 Balanseført utsatt skatt per 31.12 0 0

NOTE 12 IMMATERIELLE EIENDELER

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

94 906 172 912 Utsatt skattefordel 23 581 40 089

206 062 206 062 Goodwill 0 0

300 968 378 974 Sum 23 581 40 089

Utsatt skattefordel er nærmere omtalt i note 11.
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2017 Konsern Goodwill

Balanseført verdi per 01.01 206 062

Balanseført verdi per 31.12 206 062

Anskaffelseskost per 31.12 330 313

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12 -124 251

Balanseført verdi per 31.12 206 062

2016 Konsern Goodwill

Balanseført verdi per 01.01 206 062

Avgang -5 054

Avgang akk. nedskrivninger 5 054

Balanseført verdi per 31.12 206 062

Anskaffelseskost per 31.12 330 313

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12 -124 251

Balanseført verdi per 31.12 206 062

Avskrivningsplan Avskrives ikke

Goodwill er relatert til erverv av nettvirksomheter i Vestfold i årene 1998–2000. 

Merverdi ved tidligere oppkjøp av nettselskaper i Vestfold (1998–2000) er henført til henholdsvis nettanlegg og goodwill. 
Den underliggende nettvirksomheten vurderes å være av meget langsiktig karakter. Merverdien ved mer effektiv nettdrift, 
reduserte kostnader til ledelse og intern tjenesteproduksjon med mer, forventes å ha samme varighet som selve 
virksomheten. 
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NOTE 13 VARIGE DRIFTSMIDLER

2017 Skagerak Energi AS
Anlegg under 

utførelse
Bygg, annen fast 

eiendom og løsøre3 Sum

Balanseført verdi per 01.01 4 975 166 355 171 330

Tilgang 5 109 11 856 16 965

Overført mellom anleggsgrupper -4 721 4 721 0

Avgang 0 -29 198 -29 198

Avskrivinger 0 -15 912 -15 912

Avgang akkumulerte av- og nedskrivinger 0 16 410 16 410

Balanseført verdi per 31.12 5 364 154 232 159 596

Anskaffelseskost per 31.12 5 364 308 375 313 739

Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.12 0 -154 143 -154 143

Balanseført verdi per 31.12 5 364 154 232 159 596

2016 Skagerak Energi AS
Anlegg under 

utførelse
Bygg, annen fast 

eiendom og løsøre3 Sum

Balanseført verdi per 01.01 7 007 163 619 170 626

Tilgang 3 781 12 347 16 128

Overført mellom anleggsgrupper -5 813 5 813 0

Avgang 0 -1 164 -1 164

Avskrivinger 0 -15 078 -15 078

Avgang akkumulerte av- og nedskrivinger 0 818 818

Balanseført verdi per 31.12 4 975 166 355 171 330

Anskaffelseskost per 31.12 4 975 320 996 325 971

Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.12 0 -154 641 -154 641

Balanseført verdi per 31.12 4 975 166 355 171 330
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2017 Konsern Nettanlegg1 Kraftanlegg2 Varmeanlegg
Anlegg under 

utførelse

Bygg, annen 
fast eiendom 

og løsøre3 Sum

Balanseført verdi per 01.01 3 509 702 5 225 247 500 657 343 707 546 578 10 125 892

Tilgang 499 083 23 413 12 567 251 114 60 554 846 732

Overført mellom anleggsgrupper 113 048 82 723 1 385 -240 815 43 660 0

Avgang -71 134 -13 357 0 0 -42 457 -126 948

Avgang ved salg av virksomhet 0 0 0 -8 573 -171 029 -179 602

Balanseførte låneutgifter 0 0 0 4 871 0 4 871

Avskrivinger -265 490 -166 485 -25 263 0 -77 923 -535 161

Avgang akk. av- og nedskrivinger 67 054 7 657 0 0 98 494 173 206

Balanseført verdi per 31.12 3 852 264 5 159 197 489 346 350 305 457 878 10 308 991

Anskaffelseskost per 31.12 8 327 271 10 471 783 765 586 350 305 961 690 20 876 634

Akk. av- og nedskrivinger per 31.12 -4 475 006 -5 312 585 -276 240 0 -503 811 -10 567 642

Balanseført verdi per 31.12 3 852 264 5 159 197 489 346 350 305 457 878 10 308 991

2016 Konsern Nettanlegg1 Kraftanlegg2 Varmeanlegg
Anlegg under 

utførelse

Bygg, annen 
fast eiendom 

og løsøre3 Sum

Balanseført verdi per 01.01 3 405 508 5 280 501 503 981 356 916 436 832 9 983 738

Tilgang 258 804 31 009 20 798 229 782 116 871 657 263

Overført mellom anleggsgrupper 109 820 77 499 804 -245 808 57 685 0

Avgang -25 347 0 -625 -17 637 -6 318 -49 927

Balanseførte låneutgifter 0 0 0 2 817 0 2 817

Avskrivinger -257 450 -163 763 -24 762 0 -62 714 -508 689

Nedskrivinger 0 0 0 0 -1 672 -1 672

Avgang akkumulerte av- og nedskrivinger 18 368 0 462 17 637 5 894 42 361

Balanseført verdi per 31.12 3 509 702 5 225 247 500 657 343 707 546 578 10 125 892

Anskaffelseskost per 31.12 7 777 140 10 379 004 751 634 343 707 1 080 095 20 331 580

Akk. av- og nedskrivinger per 31.12 -4 267 437 -5 153 757 -250 977 0 -533 517 -10 205 688

Balanseført verdi per 31.12 3 509 702 5 225 247 500 657 343 707 546 578 10 125 892

Forventet økonomisk levetid 10–50 år 5–75 år 15–30 år 3–50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke Lineær

1) Tomter knyttet til Nettanlegg klassifiseres sammen med Nettanlegg, men avskrives ikke.

2) Fallrettigheter og tomter knyttet til kraftanlegg klassifiseres sammen med kraftanlegg, men avskrives ikke.

3) Tomter knyttet til bygg og annen fast eiendom klassifiseres sammen med disse, men avskrives ikke.

Konsernet har mottatt 13,8 millioner kroner i ENOVA tilskudd knyttet til varmeanlegg i 2017 (12,1 millioner kroner i 2016).
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Deleide kraftverk
Kraftverk med videre hvor det er delt eierskap med andre, eller hvor fylkeskommuner med videre har rettigheter til å 
ta ut og disponere andel av kraftproduksjonen mot kostnadsdekning, er ført opp etter fradrag for verdien av de andres 
rettigheter beregnet som deres relative andel av uttak av kraft.

Fylkeskommuner og offentlig eide energiselskaper har følgende rettigheter til uttak av kraft i kraftanlegg som driftes av 
Skagerak:

Andres andeler

Sundsbarm 8,50 %

Bagn 20,00 %

Skagerak konsern har medtatt følgende balanseposter i deleide kraftverk:

Eierandel
Varige 

driftsmidler Andre eiendeler Kortsiktig gjeld Sum

Bagn 80,00 % 233 456 233 456

Finndøla 50,00 % 84 858 7 332 -7 566 84 624

Folgefonnverkene 14,94 % 156 137 156 137

Hekni 33,33 % 105 662 105 662

Otra Kraft 31,40 % 412 874 33 278 -31 446 414 706

Ulla-Førre 1,49 % 29 242 29 242

Otteraaens Brugseierforening1 308 398 497 308 895

Sira-Kvina 14,60 % 641 889 37 048 -31 240 647 697

Skollenborg2 63 764 988 -1 155 63 597

Sundsbarm 91,50 % 283 147 283 147

Svelgfoss 23,94 % 150 592 150 592

Eliminering 0

Sum 2 470 019 79 143 -71 407 2 477 755

1)  Skageraks eierskap i Otteraaens Brugseierforening består av andeler via Otra Kraft DA (31,4 %) og Hekni Kraftverk (33,33 %). 

Driftsinntekter og kostnader fordeles etter eierandeler for de ulike reguleringene.

2)  Skageraks eierandel i Skollenborg kraftverk er 48,5 % av produksjonsanlegg og 36,03 % av damanlegg. Eierandelen gir Skagerak 

rettighet til 30,8 % av produsert energi. Ansvaret for langsiktig gjeld følger eierandelene for anlegg.

Varige driftsmidler i Hekni, Folgefonnverkene, Sundsbarm, Bagn og Svelgfoss blir balanseført og avskrevet direkte i 
Skagerak Krafts regnskap. Andel av omløpsmidler og gjeld i disse deleide verkene innarbeides ikke da de anses som 
uvesentlige.
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Deleide kraftverk er innarbeidet i konsernresultatet med følgende beløp:

Sira-Kvina Otra Kraft Øvrige kraftverk Sum 2017 Sum 2016

Kraftsalgsinntekter 6 453 7 600 8 515 22 567 23 318

Andre driftsinntekter 11 257 440 2 859 14 555 14 519

Brutto driftsinntekter 17 710 8 039 11 374 37 123 37 837

Overføringskostnader 10 168 11 461 13 156 34 786 42 418

Netto driftsinntekter 7 541 -3 422 -1 782 2 337 -4 580

Lønnskostnader 12 425 1 419 6 582 20 425 20 467

Avskrivninger 7 417 14 948 44 461 66 826 64 296

Konsesjonsavgifter 7 962 5 809 9 460 23 231 23 060

Andre driftskostnader 12 736 11 398 40 499 64 633 62 449

Sum driftskostnader 40 539 33 574 101 002 175 115 170 273

Driftsresultat -32 998 -36 996 -102 785 -172 778 -174 853

Finansinntekter 0 25 194 219 299

Finanskostnader 0 31 2 33 33

Netto finansposter 0 -6 192 186 265

Netto -32 998 -37 002 -102 592 -172 592 -174 588

Kraftsalgsinntekter i tabellen over inneholder kun konsesjonskraft, mens vår andel av produksjonsmengde inntektsføres 
direkte i Skagerak Kraft AS.
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NOTE 14 EIERANDELER I DATTER- OG TILKNYTTEDE SELSKAP

Datter- og tilknyttede selskaper eid direkte og indirekte av Skagerak Energi AS:

Hovedkontor
Eier- og 

stemme andel1  Balanseført verdi Årets resultat Egenkapital

Aksjer i datterselskaper:

Skagerak Kraft AS Porsgrunn 100 % 2 627 457 377 581 2 249 981

Skagerak Nett AS Porsgrunn 100 % 2 013 709 118 742 1 312 834

Skagerak Varme AS Porsgrunn 100 % 158 337 -17 975 171 487

Aksjer i tilknyttede selskap:

Fjordkraft Holding ASA3, 5 Bergen 48 % 83 098 103 258 605 428

Energi og Miljøkapital AS3, 4 Skien 35 % 0 46 0

Laugstol AS3 Porsgrunn 33 % 4 676 1 829 52 915

Skagerak Naturgass AS2 Porsgrunn 49 % 64 430 2 314 120 938

Sum 4 951 707

Aksjer i datterdatterselskap:

Grunnåi Kraftverk AS Porsgrunn 55 % 6 485 2 135 33 710

Sauland Kraftverk AS Hjartdal 67 % 670 -4 1 046

Skien Fjernvarme AS Skien 51 % 31 952 -536 31 980

Aksjer i tilknyttede selskap 
i datterselskap:

Viking Varme AS Larvik 50 % 0 -74 -356

Nape Kraft AS3 Grimstad 49 % 1 495 -135 3 031

1) Eier- og stemmeandel er lik på selskaps- og konsernnivå.

2)  Skagerak Energi AS solgte per 31.07.17, 51 % av aksjene i selskapet. Fra 1.08.17 behandles selskapet som tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden.

3) Årets resultat og egenkapital er estimert basert på foreløpig resultat for 2017.

4) Selskapet er under avvikling.

5)  Fjordkraft Holding ASA ble stiftet 15. desember 2017 ved at de direkte eierne av Fjordkraft AS byttet aksjene i Fjordkraft AS med aksjer 

i Fjordkraft Holding ASA, med samme eierandel som før. Etter opprettelsen har Fjordkraft Holding ASA 100 % av aksjene i Fjordraft AS.

Aksjer i datter- og tilknyttede selskap er behandlet etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Tilknyttede selskap er representert ved morselskapets eierandel ved oppføring av resultat, mens datterselskapenes 
resultat er oppgitt til 100 %. 

Aksjer i tilknyttede selskap er behandlet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Beregningen av årets resultatandel for tilknyttede selskaper baserer seg på prognoser for 2017.
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Spesifikasjon av balanseførte endringer i tilknyttede selskap i Skagerak konsern:

Inngående 
balanse Kostpris

Estimert 
resultat-

andel 2017
Estimat-

avvik 2016
Mottatt 
utbytte

Føringer 
mot utvidet 

resultat

Årets salg/
tilbakebet. 

kapital
Utgående 

balanse

Fjordkraft Holding ASA 127 799 0 103 258 0 -57 637 -4 688 0 168 732

Energi og Miljøkapital AS1 1 173 0 0 46 0 0 -1 218 0

Viking Varme AS 0 0 0 0 0 0 0 0

Nape Kraftverk AS 1 547 0 -135 83 0 0 0 1 495

Laugstol AS 11 206 0 1 653 176 0 2 280 0 15 314

Steinsvik Kraftverk AS 21 735 0 0 0 0 0 -21 735 0

Skagerak Naturgass AS2 0 64 430 999 0 0 -453 0 64 976

Sum 163 459 64 430 105 775 304 -57 637 -2 861 -22 953 250 518

1) Energi og Miljøkapital AS er under avvikling.

2)  Skagerak Energi AS solgte per 31.07.17 51 % av aksjene i Skagerak Naturgass AS. Selskapet er fra og med 01.08.17 behandlet som tilknyttet selskap 

etter egenkapitalmetoden.

NOTE 15 ØVRIGE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

0 0 Lån gitt til konsernselskap 5 692 250 5 531 775

62 593 61 354 Øvrige langsiktige lån og fordringer 30 932 30 957

468 871 295 321 Pensjonsmidler 369 555 293 856

17 160 Andre aksjer og andeler 0 0

531 481 356 835 Sum 6 092 737 5 856 588
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NOTE 16 FORDRINGER

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

430 70 Kortsiktige fordringer konsernselskap (inkl. Statkraft-konsern) 33 558 7 408

114 059 84 043 Kundefordringer 157 21

205 771 173 401 Periodiserte inntekter 1 1

25 694 18 767 Forskuddsbetalte kostnader 18 392 9 010

69 217 42 696 Omløpsmidler deleide kraftverk 0 0

8 974 6 449 Øvrige kortsiktige fordringer 6 842 3 676

424 145 325 426 Sum 58 950 20 116

NOTE 17 INVESTERINGER

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

1 625 5 081 Aksjer 1 625 5 081

1 625 5 081 Sum 1 625 5 081

Spesifikasjon av aksjer for omsetning:

Antall Anskaffelseskost Markedsverdi 31.12.2017

Skien Aktiemølle ASA 174 900 4 256 1 625

Sum 4 256 1 625

NOTE 18 LIKVIDE MIDLER

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

272 294 207 091 Kontanter og bankinnskudd 14 590 14 234

272 294 207 091 Sum 14 590 14 234
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Herav bundne midler:

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

1 077 1 488 Skattetrekksmidler1 0 0

68 863 41 003 Andre bundne midler 3 543 3 886

69 940 42 491 Sum bundne midler 3 543 3 886

1) Gjelder per 31.12.2017 Skagerak Varme AS og Skien Fjernvarme AS. For øvrige konsernselskaper er det avgitt en bankgaranti.

NOTE 19 EGENKAPITAL

Skagerak Energi AS Aksjekapital Overkurs
Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital pr. 31.12.16 1 695 539 399 211 3 602 821 5 697 571

Ordinært utbytte for 2016, vedtatt og utbetalt 2017 -114 000 -114 000

Årets resultat 250 806 250 806

Andre inntekter og kostnader:

– aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 38 049 38 049

Egenkapital pr. 31.12.17 1 695 539 399 211 3 777 675 5 872 426

Annen egenkapital består av tilbakeholdt resultat samt estimatavvik knyttet til pensjoner ført direkte mot egenkapitalen.

Konsern Aksjekapital Overkurs
Annen 

egenkapital Minoritet Sum

Egenkapital pr. 31.12.16 1 695 539 399 211 2 765 922 28 495 4 889 167

Ordinært utbytte for 2016, 
vedtatt og utbetalt 2017 -114 000 -114 000

Årets resultat 550 046 2 221 552 267

Føringer mot andre inntekter og 
kostnader tilknyttede selskaper -2 861 -2 861

Andre inntekter og kostnader:

– aktuarielle gevinster og 
tap på ytelsesplaner 81 784 -13 81 771

Egenkapital pr. 31.12.17 1 695 539 399 211 3 280 890 30 703 5 406 343

Det er foreslått et ordinært utbytte på 178 millioner kroner for 2017.
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Aksjefordeling Antall Pålydende Balanseført

Skien kommune A-aksjer 455 679 0,566 257 914

Porsgrunn kommune A-aksjer 444 321 0,566 251 486

Bamble kommune A-aksjer 100 000 0,566 56 600

Statkraft Industrial Holding AS B-aksjer 1 018 524 0,566 576 485

Statkraft Industrial Holding AS C-aksjer 977 128 0,566 553 054

Sum 2 995 652 0,566 1 695 539

Aksjekapitalen består av 2.995.652 aksjer pålydende kr 566.
Alle aksjeklasser har lik stemmerett og lik rett til utbytte.

Følgende særlige bestemmelser knytter seg til de forskjellige aksjeklasser:
Vedtak om å lokalisere selskapets hovedkontor, konsernledelse, og/eller administrasjon knyttet til selskapets 
kraftproduksjons- og engrosvirksomhet og/eller naturlig tilknyttet virksomhet til sted utenfor kommunene Skien og 
Porsgrunn kan bare treffes med tilslutning fra et flertall av A-aksjene.

Vedtak om å lokalisere administrasjonen knyttet til selskapets nettvirksomhet og/eller sluttkundeomsetningsvirksomhet 
og/eller naturlig tilknyttet virksomhet til sted utenfor Vestfold fylke kan bare treffes med tilslutning fra et flertall av 
C-aksjene.

NOTE 20 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

180 005 177 650 Pensjonsforpliktelser 50 248 43 936

52 158 49 022 Utsatt skatt 0 0

305 679 305 836 Forpliktelse fallrettigheter 0 0

5 391 19 383 Andre avsetninger for forpliktelser 3 543 4 811

543 234 551 891 Sum 53 791 48 747
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Spesifikasjon av forpliktelse fallrettigheter og andre avsetninger for forpliktelser:

Skagerak Energi AS
Fjernings-

forpliktelser
Legale 

forpliktelser
Andre 

forpliktelser Sum

Inngående balanse 01.01.17 0 925 3 886 4 811

Beløp som er benyttet i perioden 0 -925 -344 -1 268

Utgående balanse 31.12.17 0 0 3 543 3 543

Konsern
Fjernings-

forpliktelser
Legale 

forpliktelser
Andre 

forpliktelser Sum

Inngående balanse 01.01.17 10 251 4 897 310 071 325 218

Beløp som er benyttet i perioden -9 751 -3 897 -500 -14 149

Utgående balanse 31.12.17 500 1 000 309 570 311 070

Andre forpliktelser er i hovedsak forpliktelse knyttet til fallrettigheter, disse er evigvarende.

Pensjoner
Skageraks pensjonsplaner omfatter både innskuddsplaner og ytelsesplaner. 

Innskuddsplaner 
Skageraks pensjonsordning for nyansatte i heleide selskaper er fra og med 1. mars 2016 en innskuddsordning plassert 
hos et eksternt forsikringsselskap. Innskuddssatsen er 6 % for pensjonsgivende lønn opp til 7,1 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (G) og 18 % for pensjonsgivende lønn mellom 7,1 G og 12 G. Pensjonsinnskuddet plasseres i en felles 
forhåndsvalgt spareprofil, men ansatte kan i stedet velge mellom fem spareprofiler med ulik forventet avkastning og 
risiko. Innskuddsplanen omfatter foruten sparing til alderspensjon, også risikodekninger. Medarbeidere ansatt etter 1. 
mars 2016, og andre medarbeidere som valgte å endre sin pensjonsordning til konsernets innskuddspensjonsordning, vil 
også omfattes av privat avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Privat AFP er en livsvarig pensjon som tas ut sammen 
med alderspensjon fra folketrygden. 60 ansatte valgte å gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning 
med virkning fra 1. juli 2016. Ekstern aktuar estimerte effekten til å være 4 millioner kroner i Skagerak Energi AS og 19 
millioner kroner i Skagerak Energi konsern. Dette er vurdert til ikke å være signifikant reduksjon etter IAS 19, og effekten 
er dermed presentert som estimatavvik i totalresultat.

Ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger 
Skagerak-konsernet har etablert og lukket en offentlig tjenestepensjonsordning i egen pensjonskasse, Skagerak Energi 
Pensjonskasse (SEPK). Ytelsesplanene omfatter alders-, uføre- og etterlattepensjon. Medarbeidere som omfattes av 
pensjonsordningen i SEPK, vil også være omfattet av offentlig avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Offentlig AFP er 
alderspensjon som tidligst kan tas ut fra måneden etter fylte 62 år, og som utbetales fram til fylte 67 år. Pensjonsytelsene 
samordnes med folketrygdens ytelser. Alderspensjonen utgjør ved full opptjening 66 % av pensjonsgrunnlaget for lønn opp 
til 12G. Alle født i 1959 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert, noe som kan føre til en pensjonsutbetaling 
som er mindre enn 66 % av pensjonsgrunnlaget. Ansatte som slutter før pensjonsalder får en oppsatt pensjonsrettighet 
ved en opptjeningstid på minst tre år.
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Skagerak Energi Pensjonskasse (SEPK) 
Selskapene som har sine ordninger i SEPK betaler inn en årlig premie og er ansvarlig for finansieringen av ordningen. 
Medarbeidere som omfattes av pensjonsordningen i SEPK betaler to prosent medlemsinnskudd til pensjonsordningen. 
Pensjonsordningen oppfyller lovbestemte krav til offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjonskassens 
investeringsstrategi gir rammer for kapitalforvaltningen. Forvaltningen skal alltid være innenfor gjeldende regelverk. 
Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet, god risikospredning og likviditet, skal det over en lang tidshorisont søkes å oppnå 
så god avkastning som mulig. Avkastningen skal sikre at pensjonskassen er i stand til å betjene de fremtidige, langsiktige 
pensjonsforpliktelsene. Investeringsstrategien gir klare rammer for plasseringsformer og aktivasammensetning. 
Forvaltningen er organisert gjennom bruk av eksterne forvaltere.

Aktuarielle beregninger 
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner og nåverdi av årets pensjonsopptjening blir beregnet ved bruk 
av påløpte ytelsers metode. Netto pensjonsforpliktelse i balansen er justert for forventet fremtidig lønnsregulering frem til 
pensjonsalder. Beregningene tar utgangspunkt i medlemsbestand og lønnsdata ved utgangen av året. 

Spesifikasjon av pensjonsmidler/-forpliktelser:

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

-2 236 127 -2 153 206 Pensjonsforpliktelser brutto -625 471 -609 265

2 547 764 2 294 501 Pensjonsmidler i pensjonskassene 950 987 864 614

311 637 141 295 Netto pensjonsmidler (-forpliktelser) 325 516 255 349

-22 772 -23 623 Arbeidsgiveravgift - sikrede og usikrede ordninger -6 209 -5 429

288 865 117 672 Netto balanseførte pensjonsmidler (-forpliktelser) 319 307 249 920

-180 005 -177 650 Pensjonsforpliktelser -50 248 -43 936

468 871 295 321 Pensjonsmidler 369 555 293 856

Bevegelse i aktuarmessige gevinster/tap innregnet i totalresultat:

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

752 790 766 240 Akk. beløp innregnet i totalresultat før skatt 01.01 167 808 188 266

544 0 Effekt av avgang selskap 0 0

-121 250 -13 450 Innregnet i perioden -51 593 -20 459

632 084 752 790 Akk. beløp innregnet i totalresultat før skatt 31.12 116 215 167 808

153 354 188 654 Utsatt skatt vedr. akt.messig gev./tap innregnet i totalresultat 29 647 43 191

478 730 564 137 Akk. beløp innregnet i totalresultat etter skatt 31.12 86 568 124 617
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Sammensetning av pensjonsmidler i egen pensjonskasse til markedsverdi:

Pensjonsmidler 2017 2016

Egenkapitalinstrumenter 925 558 36 % 817 566 36 %

Rentebærende instrumenter 1 130 322 44 % 1 033 079 45 %

Annet 491 884 19 % 443 856 19 %

Sum 2 547 764 100 % 2 294 501 100 %

Spesifikasjon av pensjonskostnad:

Konsern Skagerak Energi AS

2017 2016 2017 2016

Ytelsesplaner

46 650 55 420 Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 11 019 13 953

49 285 53 221 Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen 13 849 15 640

95 935 108 641 Årets brutto pensjonskostnad 24 868 29 593

-53 126 -55 766 Forventet avkastning på pensjonsmidler -19 864 -21 301

12 209 12 916 Administrasjonskostnader 1 984 2 380

6 578 7 814 Arbeidsgiveravgift 1 554 1 967

-6 976 -6 738 Tilskudd fra ansatte -1 231 -1 185

54 620 66 867 Årets netto pensjonskostnad ytelsesplaner 7 311 11 456

Innskuddsplaner

4 915 2 152 Arbeidsgivers tilskudd 856 361

644 303 Arbeidsgiveravgift 121 51

5 559 2 455 Årets pensjonskostnad innskuddsplaner 977 412

60 179 69 322 Total pensjonskostnad 8 288 11 868

Medlemmer i ordningen:

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ytelsesordning

444 476 – Aktive 68 75

1 202 1 210 – Pensjonister og oppsatte 563 578

Innskuddsordning

117 60 – Aktive 19 9
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Økonomiske forutsetninger 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2016 01.01.2016

Årlig diskonteringsrente 2,40 % 2,30 % 2,30 % 2,50 %

Lønnsregulering 2,50 % 2,25 % 2,25 % 2,50 %

Regulering av løpende pensjoner 1,50 % 1,25 % 1,25 % 1,50 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,25 % 2,00 % 2,00 % 2,25 %

Forventet avkastning 2,40 % 2,30 % 2,30 % 2,50 %

Forutsetninger per 31.12 er benyttet til beregning av netto pensjonsforpliktelser ved utgangen av året, 
mens forutsetninger per 01.01 er benyttet til å beregne pensjonskostnaden for året.

Sensitivitetsanalyse:

Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Økning i G

+1 % -1 % +1 % -1 % +1 % -1 %

Endring i årets pensjonsopptjening -10 700 12 115 6 985 -7 758 3 097 -3 612

Endring i pensjonsforpliktelse 31.12 -332 609 433 345 134 995 -162 901 286 099 -230 286

Sensitivitetsanalysen viser hvor mye årets pensjonsopptjening og netto pensjonsforpliktelser endrer seg ved 1 % endring i 
utvalgte parametere. 

NOTE 21 ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

190 700 206 500 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0

4 175 000 4 375 000 Langsiktig gjeld Statkraft-konsern 4 175 000 4 375 000

4 410 0 Annen rentebærende langsiktig gjeld 0 0

4 370 110 4 581 500 Sum 4 175 000 4 375 000

Gjennomsnittlig rente på konsernets låneportefølje er 3,12 % per 31.12.2017. Markedsverdien på gjelden er 151 
millioner kroner høyere enn bokført verdi per 31.12.2017. Låneporteføljen har en durasjon på 3,1 år.

Skagerak Energi AS har langsiktig låneramme på 6 milliarder kroner hos Statkraft AS. Inklusiv 1. års avdrag er det trukket 
4,575 milliarder kroner per 31.12.2017 på denne rammeavtalen.

2018 2019 2020 2021 2022 Etter 2022

Avdragsplan Skagerak Energi konsern 608 800 1 144 460 603 800 571 850 500 000 1 550 000
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NOTE 22 RENTEBÆRENDE KORTSIKTIG GJELD

Skagerak Konsern har en kassekreditt på 400 millioner kroner i Statkraft’s Cash Pool. Kreditten var ubenyttet per 
31.12.2017. Skagerak konsern har en kortsiktig låneramme hos Statkraft AS på 500 millioner kroner, 200 millioner 
kroner av denne er benyttet ved utgangen av 2017. 1. års avdrag langsiktig/kortsiktig gjeld beløper seg til 600 millioner 
kroner per 31.12.2017. Markedsverdien på 1. års avdrag langsiktig gjeld er 12 millioner kroner høyere enn bokført 
per 31.12.2017.

NOTE 23 ANNEN RENTEFRI GJELD

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

47 587 50 168 Kortsiktig gjeld til konsernselskap (inkl. Statkraft-konsern) 38 621 41 419

153 408 115 751 Leverandørgjeld 17 216 7 515

258 524 245 933 Skyldige offentlige avgifter 3 311 3 555

90 179 135 259 Periodiserte kostnader 9 210 32 738

71 407 49 094 Kortsiktig gjeld deleide kraftverk 0 0

48 475 62 225 Øvrig kortsiktig gjeld 4 950 5 427

669 580 658 429 Sum 73 309 90 653

NOTE 24 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Pantstillelser:
Per 31.12.2017 har Skien Fjernvarme AS og Grunnåi Kraftverk AS lån pålydende henholdsvis 125 millioner kroner og 
95 millioner kroner som det er stillet sikkerhet overfor Danske Bank med selskapets egne driftsmidler/driftstilbehør og 
kundefordringer. 

Skagerak Energi AS med datterselskaper har avgitt negativt pant til sikkerhet for kassekreditt, bankgarantier og lån fra 
Statkraft AS.

Garantiansvar:
Skagerak Energi AS har avgitt garantier på til sammen 45 millioner kroner. Garantiene er stillet i forbindelse med 
kapitaldekning i Skagerak Energi Pensjonskasse (30 millioner kroner) og ansattes billånsordning (15 millioner kroner). 
Skagerak konsernet har totalt 194 millioner kroner i bankgarantier som ikke er balanseført (Skagerak Energi AS 6 
millioner kroner). Bankgarantier i forbindelse med Elsamforskuddet utgjør 164 millioner kroner og skyldig skattetrekk 
29 millioner kroner. Resterende 1,3 millioner kroner skyldes handel på Nord Pool og øvrige garantier.
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NOTE 25 FINANSIELLE INSTRUMENTER 

Derivater fordring, langsiktig

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

0 33 407 Energiderivater 0 0

0 33 407 Sum virkelig verdi 0 0

Derivater fordring, kortsiktig

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

693 0 Energiderivater 0 0

693 0 Sum virkelig verdi 0 0

Derivater forpliktelser, langsiktig

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

6 070 5 281 Energiderivater 0 0

6 070 5 281 Sum virkelig verdi 0 0

Derivater forpliktelser, kortsiktig

Konsern Skagerak Energi AS

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

886 38 198 Energiderivater 0 0

886 38 198 Sum virkelig verdi 0 0

NOTE 26 FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

Skagerak Energis finansielle instrumenter består av ulike energiderivater. I tillegg er det finansielle instrumenter i form av 
kundefordringer, leverandørgjeld, kontanter, kortsiktige likviditetsplasseringer, egenkapitalinstrumenter og lån.
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Virkelig verdi av energiderivater
Konsernets energiderivater verdsettes til framtidige kontantstrømmer som fastsettes basert på basis av markedspris-
kurve på balansedagen. Markedspriskurven på kraft fastsettes på grunnlag av noterte sluttkurser på kraftbørsen. 
Markedsrentekurven er lagt til grunn ved neddiskontering av derivater. Energiderivatene har priser i valuta og 
balansedagens kurs benyttes i forbindelse med verdsettelse av kontraktene.

Energikontrakter hvor kontraktsprisen er indeksert til prisutvikling på andre råvarer, verdsettes til forwardpriser fra 
relevante råvarebørser.

Virkelig verdi av kortsiktige finansielle plasseringer
Aksjer: Egenkapitalinvesteringer er vurdert til noterte priser når priser er tilgjengelig og det er likviditet i papirene.

Eiendeler og forpliktelser innregnet til amortisert kost
Alle finansielle eiendeler og forpliktelser utover aksjer og andeler, energiderivater og rente- og valutaderivater, er vurdert til 
amortisert kost. Innregnet verdi og virkelig verdi er lik for alle finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til amortisert kost 
bortsett fra for langsiktig gjeld Statkraft-konsern og første års avdrag på langsiktig gjeld, se henholdsvis note 21 og 22.

Eiendeler og forpliktelser innregnet til virkelig verdi, fordelt på nivå for virkelig verdimåling
Selskapet klassifiserer virkelig verdimålinger ved å bruke et virkelig verdi-hierarki som reflekterer betydningen av data som 
brukes i utarbeidelsen av målingene. Virkelig verdi-hierarkiet har følgende nivåer:

Nivå 1: Ikke justerte noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler og forpliktelser.
Nivå 2:  Andre data enn de noterte prisene som inngår i nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen 

enten direkte, det vil si som priser, eller indirekte, det vil si avledet av priser.
Nivå 3: Data for eiendelen eller forpliktelsen som ikke bygger på observerbare markedsdata.

Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:

2017 Skagerak Energi AS Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Virkelig verdi

Tilgjengelig for salg finansielle eiendeler

Aksjer 17 1 625 0 0 1 625

Sum 1 625 0 0 1 625

Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:

2016 Skagerak Energi AS Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Virkelig verdi

Tilgjengelig for salg finansielle eiendeler

Aksjer 17 5 081 0 0 5 081

Sum 5 081 0 0 5 081
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Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:

2017 Konsern Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Virkelig verdi

Finansielle eiendeler pliktig til virkelig verdi

Energiderivater 25 0 693 0 693

Sum 0 693 0 693

Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi

Aksjer og andeler 15 0 0 17 17

Sum 0 0 17 17

Tilgjengelig for salg finansielle eiendeler

Aksjer 17 1 625 0 0 1 625

Sum 1 625 0 0 1 625

Finansielle forplikteler pliktig til virkelig verdi

Energiderivater 25 0 0 -6 956 -6 956

Sum 0 0 -6 956 -6 956

Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:

2016 Konsern Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Virkelig verdi

Finansielle eiendeler pliktig til virkelig verdi

Energiderivater 25 0 33 407 0 33 407

Sum 0 33 407 0 33 407

Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi

Aksjer og andeler 15 0 0 160 160

Sum 0 0 160 160

Tilgjengelig for salg finansielle eiendeler

Aksjer 17 5 081 0 0 5 081

Sum 5 081 0 0 5 081

Finansielle forplikteler pliktig til virkelig verdi

Energiderivater 25 0 -31 521 -11 959 -43 479

Sum 0 -31 521 -11 959 -43 479
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Fordeling av neddiskontert verdi av derivater på tidsperioder
For derivater med markedsverdi der kontraktsmessige forfall er avgjørende for forståelsen av tidspunktet for 
kontantstrømmene, er de neddiskonterte verdiene fordelt på tidsperioder som vist i tabellen under.

2018 2019 2020 Etter 2020

Energiderivater med positiv markedsverdi 693 0 0 0

Energiderivater med negativ markedsverdi -886 -3 247 -2 823 0

Sum -193 -3 247 -2 823 0

NOTE 27 MARKEDSMESSIG OG FINANSIELL RISIKO

I sin virksomhet utsetter Skagerak seg for ulike typer risiki. De viktigste er naturlig nok knyttet til produksjon av og handel 
med kraft, men foretaket er også utsatt for ulike finansielle risiki og operasjonell risiko. 

Markedsrisiko 
Skageraks hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft og er i hovedsak eksponert for markedsrisiko 
gjennom egen kraftproduksjon. I et vannkraftbasert system vil pris og produksjonsevne variere betydelig, og dette 
kan gi store utslag på resultatet. I 2014 inngikk Skagerak Kraft energiderivatavtaler med Statkraft for deler av 
normalproduksjonsvolumet frem til og med 2018. Avtalene er ikke regnskapsført som sikring iht. IAS 39 Finansielle 
instrumenter, urealisert verdiendring er dermed ført over resultat. Hvor stor andel energiderivater konsernet skal inngå i 
forhold til normalproduksjonsvolumet vil vurderes løpende opp mot kraftprisprognoser og forventet kraftproduksjon. Øvrig 
produksjonsvolum omsettes i spotmarkedet til markedspris.

Renterisiko
Finansstrategien fastlegger rammer for innlån og plasseringer. Det er forutsatt at Skagerak skal legge en totalvurdering 
til grunn ved styringen av konsernets renterisiko. Strategisk mål for durasjon er at denne skal ligge innenfor 2 til 5 år. 
Strategien angir at andelen med rentebinding utover ett år skal være minimum 25 %, og maksimum 75 %. Det legges 
videre til grunn at lang rentebinding primært skal være over 5 år, men ikke lenger enn 15 år. Som instrumenter for å 
oppnå ønsket sikringsgrad kan det benyttes lån med fastrente og/eller lån med flytende rente, rente- og valutabytteavtaler 
(rente- og valutaswapper), fremtidige renteavtaler (FRA-kontrakter) og kjøpsopsjoner som sikringsinstrument.

Valutarisiko 
Skagerak skal ikke ta valutarisiko ved låneopptak. Alle rentekostnader og avdrag skal være sikret mot norske kroner, 
såfremt de ikke er sikret mot tilsvarende inntekter i samme valuta. Produsert kraft selges over kraftbørsen Nord Pool, 
der prisene løpende noteres i Euro, mens oppgjøret mottas i norske kroner. Selskapet er derfor indirekte eksponert for 
endringer i valutakurser. Skagerak valutasikrer ikke denne indirekte valutaeksponeringen knyttet til kraftsalg. Andelen 
produksjonsvolum som er prissikret har oppgjør i norske kroner.

Forfallsrisiko
Skageraks behov for finansiering dekkes av Statkraft. Retningslinjer og betingelser knyttet til finansieringen er nedfelt i 
strategidokumenter og i en rammeavtale mellom Statkraft AS og Skagerak Energi AS.
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NOTE 28 NÆRSTÅENDE PARTER

Skagerak Energi har eierskap i 12 datterselskap, datterdatterselskap og tilknyttede selskap. Eierandeler i selskapene er 
presentert i note 14 og 15. Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egne avtaler og på armlengdes prinsipp. Slik 
internhandel er eliminert på konsernnivå.

Statkraft er Skageraks største eier. Transaksjoner mellom Skagerak og Statkraft er gjort på armlengdes prinsipp. Det er 
etablert en særskilt låneavtale slik at Skagerak ved kapitalbehov låner av Statkraft til forretningsmessige vilkår. Oversikt 
over eiere fremgår av note 19.

Konserndirektør som er angitt i note 7 regnes som nærstående til Skagerak Energi AS. I tillegg regnes konsernets øvrige 
ledelse også som nærstående av Skagerak Energi AS. Transaksjoner med disse omfatter kun lønnsrelaterte ytelser. 
Transaksjoner mellom selskapet og medlemmer av styret omfatter vedtatt styrehonorar.

Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått til markedsmessige vilkår.
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Transaksjoner med nærstående til Skagerak Energi AS:

Resultatlinje Motpart Forhold til motparten 2017 2016

Andre driftsinntekter Skagerak Kraft AS Datter 31 941 26 998

Andre driftsinntekter Laugstol AS Tilknyttet selskap/datter 523 229

Andre driftsinntekter Skagerak Naturgass AS1 Tilknyttet selskap/datter 2 020 1 891

Andre driftsinntekter Skagerak Nett AS Datter 86 972 86 096

Andre driftsinntekter Skagerak Varme AS Datter 3 792 3 682

Andre driftsinntekter Skien Fjernvarme AS Datterdatter 393 246

Andre driftsinntekter Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 35 107

Andre driftsinntekter Viking Varme AS Tilknyttet selskap til datter 66 23

Andre driftsinntekter Statnett SF Søsterselskap konsernspiss 72 72

Netto driftsinntekter 125 814 119 345

Andre driftskostnader Laugstol AS Tilknyttet selskap/datter 957 1 442

Andre driftskostnader Skagerak Kraft AS Datter 197 216

Andre driftskostnader Skagerak Nett AS Datter 1 896 1 508

Andre driftskostnader Skagerak Varme AS Datter 1 154 1 563

Andre driftskostnader Skagerak Naturgass AS1 Tilknyttet selskap/datter 6 9

Andre driftskostnader Statkraft-konsernet Konsernspiss 84 2 498

Andre driftskostnader BKK AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 118 0

Andre driftskostnader Statnett SF Søsterselskap konsernspiss 58 58

Driftskostnader 4 470 7 295

Finansinntekter Statkraft-konsernet Konsernspiss 700 3 286

Finansinntekter Skagerak Kraft AS Datter 72 073 82 288

Finansinntekter Skagerak Naturgass AS1 Datter 1 427 2 933

Finansinntekter Skagerak Nett AS Datter 59 463 51 526

Finansinntekter Skagerak Varme AS Datter 10 391 9 614

Finansinntekter Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 57 637 75 093

Finansinntekter Viking Varme AS Tilknyttet selskap til datter 37 40

Finansinntekter Laugstol AS Tilknyttet selskap/datter 0 4 900

Finanskostnader Statkraft-konsernet Konsernspiss 167 231 181 278

Netto finansposter 34 497 48 402

Sum 155 840 160 452

Ytterligere forklaring på transaksjoner med nærstående parter:
Andre driftsinntekter består blant annet av regnskapstjenester, husleie, IKT og HR-tjenester. Finanspostene består 
i hovedsak av renter på konserninterne lån og renter på bankkonti tilknyttet Statskrafts konsernkontosystem.
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Motpart Forhold til motparten
Langsiktige 

fordringer 2017
Kunde fordringer 

2017
Andre fordringer 

2017

Skagerak Kraft AS Datter 2 750 000 281 26 983

Skagerak Nett AS Datter 2 588 000 394 1 692

Skagerak Varme AS Datter 354 250 26 4 183

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 13 0

Viking Varme AS Tilknyttet selskap til datter 925 7 1

Sum 5 693 175 720 32 859

Motpart Forhold til motparten
Langsiktige 

fordringer 2016
Kunde fordringer 

2016
Andre fordringer 

2016

Skagerak Kraft AS Datter 2 900 000 340 2 534

Skagerak Naturgass AS1 Datter 87 525 13 827

Skagerak Nett AS Datter 2 190 000 1 469 1 899

Skagerak Varme AS Datter 354 250 21 304

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 14 0

Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 0 1 0

Viking Varme AS Tilknyttet selskap til datter 950 2 0

Sum 5 532 725 1 861 5 565

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Langsiktige fordringer gjelder utlån fra Skagerak Energi AS til datterselskap.
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Motpart Forhold til motparten
Langsiktig 
gjeld 2017

Leverandør- 
gjeld 2017

Annen kortsiktig 
gjeld 2017

Statkraft-konsernet Konsernspiss 4 175 000 0 638 475

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 84 0

Skagerak Varme AS Datter 0 146 0

BKK AS
Tilknyttet selskap til 
konsernspiss 0 118 0

Sum 4 175 000 349 638 475

Motpart Forhold til motparten
Langsiktig 
gjeld 2016

Leverandør- 
gjeld 2016

Annen kortsiktig 
gjeld 2016

Statkraft-konsernet Konsernspiss 4 375 000 246 441 030

Skagerak Kraft AS Datter 0 9 0

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 312 0

Skagerak Varme AS Datter 0 134 0

Sum 4 375 000 701 441 030

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Skagerak Energi AS har lånefinansiering fra Statkraft. Per 31.12.17 er 4 175 000 klassifisert som langsiktig gjeld, 
mens 600 000 er klassifisert som kortsiktig gjeld.

172

Skagerak Energi årsrapport 2017 Noter



Transaksjoner med nærstående til Skagerak Energi konsern:

Resultatlinje Motpart Forhold til motparten 2017 2016

Kraftsalgsinntekter Statkraft-konsernet Konsernspiss 12 158 -179 536

Kraftsalgsinntekter Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 6 321 -4 021

Kraftsalgsinntekter Nape Kraft AS Tilknyttet selskap 0 -200

Kraftsalgsinntekter Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss -342 -2 283

Nettinntekter Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss -491 853 -383 396

Nettinntekter Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 375 375

Andre driftsinntekter Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 170 12 364

Andre driftsinntekter Statkraft-konsernet Konsernspiss 3 701 16 063

Andre driftsinntekter Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 5 816 276

Andre driftsinntekter Viking Varme AS Tilknyttet selskap 107 23

Andre driftsinntekter Nape Kraft AS Tilknyttet selskap 361 317

Andre driftsinntekter Laugstol AS Tilknyttet selskap 680 394

Andre driftsinntekter Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 158 0

Andre driftsinntekter BKK AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 63 0

Andre driftsinntekter Skagerak Naturgass AS1 Tilknyttet selskap 994 0

Overføringskostnader Statkraft-konsernet Konsernspiss 3 877 4 599

Overføringskostnader Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 0 12

Overføringskostnader Nape Kraft AS Tilknyttet selskap -149 -370

Overføringskostnader Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 8 120 8 082

Overføringskostnader Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 1 242 1 787

Netto driftsinntekter -474 380 -553 736

Andre driftskostnader Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 945 750

Andre driftskostnader Statkraft-konsernet Konsernspiss 19 603 19 008

Andre driftskostnader Laugstol AS Tilknyttet selskap 67 067 36 707

Andre driftskostnader BKK AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 615 810

Andre driftskostnader Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 667 996

Driftskostnader 88 897 58 271

Finansinntekter Statkraft-konsernet Konsernspiss 1 494 8 028

Finansinntekter Viking Varme AS Tilknyttet selskap 37 40

Finansinntekter Nape Kraftverk AS Tilknyttet selskap 429 449

Finanskostnader Statkraft-konsernet Konsernspiss 163 182 179 711

Netto finansposter -161 222 -171 194

Sum -724 499 -783 201

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Transaksjoner med Statnett SF gjelder i hovedsak overføringskostnader i sentralnettet relatert til nettinntekter. 
Transaksjoner med Statkraft-konsernet vedrørende kraftsalgsinntekter gjelder i hovedsak urealiserte effekter av 
prissikringsavtaler. Finanskostnader mot Statkraft gjelder Skagerak Energis lånefinansiering gjennom Statkraft.
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Motpart Forhold til motparten
Langsiktige 

fordringer 2017
Kundefordringer 

2017
Andre fordringer 

2017

Nape Kraft AS Tilknyttet selskap 14 628 7 72

Viking Varme AS Tilknyttet selskap 925 34 1

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 27 0

Skagerak Naturgass AS1 Tilknyttet selskap 0 16 0

Statnett AS Søsterselskap til konsernspiss 0 437 0

Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 0 1 724 0

Sum 15 553 2 245 73

Motpart Forhold til motparten
Langsiktige 

fordringer 2016
Kundefordringer 

2016
Andre fordringer 

2016

Nape Kraft AS Tilknyttet selskap 14 628 10 0

Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 0 126 0

Viking Varme AS Tilknyttet selskap 950 2 0

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 25 0

Agder Energi AS Tilknyttet selskap 0 271 0

Sum 15 578 434 0
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Motpart Forhold til motparten
Langsiktig 
gjeld 2017

Leverandør- 
gjeld 2017

Annen kortsiktig 
gjeld 2017

Statkraft-konsernet Konsernspiss 4 175 000 8 982 638 475

Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 0 3 112 0

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 12 610 0

BKK AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 0 118 0

Agder Energi AS Tilknyttet selskap til konsernspiss 0 617 0

Sum 4 175 000 25 438 638 475

Motpart Forhold til motparten
Langsiktig 
gjeld 2016

Leverandør- 
gjeld 2016

Annen kortsiktig 
gjeld 2016

Statkraft-konsernet Konsernspiss 4 375 000 9 138 441 030

Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 0 3 028 0

Laugstol AS Tilknyttet selskap 0 252 0

Agder Energi AS Tilknytttet selskap til konsernspiss 0 1 167 0

Sum 4 375 000 13 586 441 030

1)  Skagerak Energi AS solgte 51 % av aksjene i Skagerak Naturgass AS per 31.07.17. Fra 01.08.17 er selskapet behandlet som tilknyttet selskap  

etter egenkapitalmetoden. 

NOTE 29 ANDRE FORHOLD 

Skagerak Energi har en omfattende virksomhet og vil derfor kunne være involvert i større eller mindre tvistesaker.

Det er ved regnskapsavleggelsen ingen tvistesaker som vil kunne påvirke Skageraks resultat eller likviditet i vesentlig grad. 

I kraftverksbransjen vil det naturlig foreligge avtaler som ved endringer i underliggende betingelser vil kunne medføre 
fremtidige tap eller gevinster.

NOTE 30 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er notert på Oslo Børs fra 21. mars 2018. I forbindelse med børsnoteringen har 
Skagerak Energi AS redusert sin eierandel.
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Til generalforsamlingen i Skagerak Energi AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Skagerak Energi AS' årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, totalresultat 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, totalresultat 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 

Skagerak Energi AS per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Skagerak Energi AS per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet 
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon inkludert i 
årsrapporten for 2017, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  
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Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3–9. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og 
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt 
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen 
enten har til hensikt å avvikle konsernet eller å legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk 
alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets eller konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 
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• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Skien 23. april 2018  
Deloitte AS  
 

 
Espen Thorbjørnsen  
statsautorisert revisor 
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Årsrapporten fra Skagerak Energi AS skal 
gi et mest mulig dekkende og korrekt bilde 
av konsernets virksomhet i 2017. Styrets 
beretning og årsregnskapet danner kjernen 
i rapporten, som omhandler både finansielle 
og ikke-finansielle forhold. For ikke- finansielle 
forhold er rapporteringen avgrenset til selskaper 
som er heleid av Skagerak Energi AS. I et 
tillegg til årsrapporten, som er tilgjengelig 
på www.skagerakenergi.no, er det laget 
en oversikt over konsernets rapportering 
i henhold til den internasjonalt anerkjente 
rapporteringsstandarden for samfunns-
ansvar Global Reporting Initiative (GRI). 
Skagerak Energis årsrapport for regnskaps-
året 2017 rapporterer i henhold til GRI-G4. 
Rapporter fra tidligere år er tilgjengelig på 
www.skagerakenergi.no.
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