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Statnett konsernets driftsinntekter for 2. kvartal 2012 var 
1 238 millioner kroner (1 189 millioner kroner i 2. kvartal 
2011). I 1. halvår 2012 var konsernets driftsinntekter  
2 633 millioner kroner (2 841millioner kroner i  
1. halvår 2011). 

Resultat etter skatt for konsernet ble 187 millioner 
kroner i 2. kvartal 2012 (126 millioner kroner). Økningen 
skyldes høyere flaskehalsinntekter og lavere kostnader 
til kjøp av systemtjenester i perioden, delvis oppveid av 
lavere tariffinntekter på bakgrunn av planlagt ned-
justering av tariffer for 2012. Økte flaskehalsinntekter 
reflekteres i merinntekten som var 189 millioner kroner i 
2. kvartal 2012 (161 millioner kroner). 

I 1. halvår 2012 ble resultat etter skatt 452 millioner kro-
ner (520 millioner kroner). Reduksjonen skyldes lavere 
tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av 
tariffer for 2012, noe oppveid av økte flaskehalsinntek-
ter i 2012. Dette reflekteres i merinntekten som var 390 
millioner kroner i 1. halvår 2012 (490 millioner kroner). 
 Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over 
tid ved justering av tariffer. Korrigert for endringer 
i mer-/mindreinntekt etter skatt og beregnet rente-
kostnad på merinntekt, var resultatet for 1. halvår 154 
 millioner kroner.

Ved utgangen av 1. kvartal var magasinfyllingen 14 
prosentpoeng over medianen. I 2. kvartal har nedbøren 
vært over normalen, men temperaturer under normalen 
har medført sen vårkulminasjon i Norge og magasinfyl-
lingen var ved utgangen av kvartalet kun 1 prosentpo-
eng over medianen. Den hydrologiske balansen har blitt 
redusert gjennom 2. kvartal hovedsaklig grunnet høy 
produksjon og eksport, men er fortsatt over gjennom-
snittet for de siste ti år. Magasinfyllingen økte i juli som 
følge av store nedbørsmengder, noe som resulterte i den 
laveste snittprisen for en måned siden 2000.

Hovedpunkter

Kort
fortalt
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 Statnett, TenneT og den tyske statlige finansinstitusjo-
nen KfW Bankengruppe ble i juni enige om å bygge en 
strømkabel mellom Tyskland og Norge. Forbindelsen, 
med en planlagt kapasitet på 1 400 MW, er ventet å stå 
ferdig i 2018, forutsatt en investeringsbeslutning i 2014 
samt tilstrekkelig kapasitet hos leverandører.

 Statnett og National Grid underskrev i juni en sam-
arbeidsavtale som bekrefter planen om å bygge en 
strømkabel mellom Norge og Storbritannia, med mål 
om ferdigstillelse i 2020.

 Ny 420 kV ledning på Sauda – Liastølen (29 km) ble 
satt i drift 27. juni.

 
 28. juni fikk Statnett konsesjon fra Norges Vassdrags- 

og energidirektorat  (NVE) på 420 kV ledningen fra 
Storheia i Åfjord kommune til Trollheim i Surnadal 
kommune. Ledningen er viktig for å tilrettelegge for 
utbygging av vindkraft i Midt-Norge samt for utbyggin-
gen av et mer robust sentralnet.

 NVE ga 10. mai Statnett konsesjon for ombygging og 
utvidelse av Mestervik stasjon i Balsfjord kommune i 
Troms. Ombyggingen innebærer at det eksisterende 
koblingsanlegget blir revet og erstattet med et nytt og 
oppgradert anlegg.  Statnett planlegger byggestart  
høsten 2012 og idriftsettelse av anlegget innen utgan-
gen av 2013.

 NVE har sendt på høring et forslag til ny metode og 
forutsetninger for beregning av NVE rente. NVE renten 
benyttes til beregning av avkastning på nettkapital 
og utgjør en vesentlig del av nettselskapenes tillatte 
inntekt. Den nye NVE renten vil bevege seg mer i takt 
med nettselskapenes lånekostnader. I tillegg er det 
foreslått bruk av NVE renten ved beregning av renter 
på nettselskapenes mer-/mindreinntekt over en gitt 
terskel. For 2013 kan dette medføre en strafferente 
for Statnett på bakgrunn av høy saldo for merinntekt 
ved implementering av ordningen. På lang sikt kan en 
slik ordning medføre at Statnett på grunn av varier-
ende flaskehalsinntekter får et insentiv til å variere 
tariffnivået fra år til år i større grad. Hørings frist er 21. 
september. 

  NVE har sendt flere forskrifter og lovendringer som 
berører Statnetts systemansvar, beredskapsansvar, 
drift og vedlikeholdsansvar, samt plan- og utrednings-
ansvar på høring. Høringsfrist er 1. oktober.

 Statnett har på oppdrag fra NVE utredet behovet for 
felles IKT løsninger for å sikre et effektivt sluttbruker-
marked for kraft. Det er prosjektets anbefaling at det 
etableres en datahub som skal fungere som markedets 
kontaktpunkt mot nettselskapene.

Viktige hendelser

Kort
fortalt
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Styrets 
beretning

Forsyningssikkerhet
Kraftsituasjonen i Norge har vært god gjennom 2. kvartal 
2012 og vurderes som normal. Nedbøren har vært over 
normalen, men temperaturer under normalen har medført 
sen vårkulminasjon i Norge og dermed redusert magasin
fylling i forhold til medianen. Ved utgangen av 2. kvartal var 
magasinfyllingen 67 prosent, ett prosentpoeng over media
nen (fra måleserien 1993 til 2011). Store nedbørsmengder i 
juli medførte at magasinfyllingen ved utgangen av juli var 85 
prosent, åtte prosentpoeng over medianen.

Den hydrologiske balansen har blitt redusert gjennom 2. 
kvartal. Vet utgangen av juni var det et overskudd i Norge 
på ca 5 TWh. Overskuddet skyldes i hovedsak mer snø i 
fjellet enn normalt. Nedgangen i den hydrologiske bal ansen 
kan i hovedsak tilskrives høy produksjon og eksport.

Det samlede kraftforbruket i 2. kvartal var 28 TWh og den 
samlede kraftproduksjonen var 33 TWh. Dette resulterte i 
en netto eksport for kvartalet på 5 TWh. I tilsvarende per
iode i 2011 ble det importert ca 1 TWh. Eksporten skyldes 
hovedsakelig høy produksjon på bakgrunn av god hydro
logisk balanse. 3. april ble det registrert tidenes høyeste 
utveksling, 5 255 MW. 

Elspotprisene i Norge og Norden har vært lavere enn nor
malt for årstiden, med de laveste prisene i SørNorge. Pris
forskjellene mellom elspotområdene har vært små.

Den nye linjen mellom Sauda og Liastølen ble satt i drift 27. 
juni og har bidratt til en effektiv avlastning av øvrige linjer i 
området og gitt en bedret drifts og forsyningssituasjon på 
Vestlandet.

I 2. kvartal var det flere større driftsforstyrrelser som førte til 
bortfall av forbruk eller lavere forsyningssikkerhet. De viktig
ste hendelsene var:

•	 4. april havarerte to master på linjen Aura  Viklandet som 
følge av snøras, og driftssituasjonen til Møreområdet har 
vært preget av dette. Situasjonen har bedret seg utover 
våren på grunn av lavere forbruk og høyere produksjon i 

området. Linjen er forventet tilbake i drift i løpet av høsten.
•	 Utfall	av	Salten	T1	19.	april	medførte	separatområde	un

der Salten og utfall av 50 MW industriforbruk. Det var 
også utfall av flere produksjonsenheter i området.

•	 Utfall	av	Leirdøla	-	Fardal	25.	mai	medførte	separatom
råde i indre Sogn. Separatdriften brøt sammen og all 
produksjon og forbruk i området falt ut. Etter kort tid ble 
området	spenningssatt	fra	Fardal,	og	produksjon	og	for
bruk kunne lastes opp.

.
Investeringer
For	å	trygge	forsyningssikkerheten,	skape	verdier	for	kunder	
og samfunnet samt legge til rette for å redusere klimautslipp, 
har Statnett store utbyggingsprosjekter under planlegging 
og gjennomføring. Statnett har totalt investert 1 257 millioner 
kroner i 1. halvår 2012 (1 399 millioner kroner), som inklude
rer både idriftsatte og pågående investeringsprosjekter. 

 Normal
 Stramt
 Anstrengt
 Svært anstrengt
 Rasjonering

Kraftsituasjonen 
ved utgangen  
av 2. kvartal 2012.
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* Inkl. erverv av anlegg fra Hafslund 323 MNOK.

De viktigste prosjektene er vist i tabellen nedenfor. 
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Prosjekt Sted Forventet investering i mill. kr. 

   

Idriftsatte prosjekter  

Sauda – Liastølen Rogaland 200

 

Pågående større investeringsprosjekter   

Ørskog – Sogndal (Fardal) Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane 4 700 – 5 500 

Skagerrak 4 Norge/Danmark 1 400 – 1 700 2)

Ytre Oslofjord Vestfold/Østfold 1 250 – 1 350

Sima – Samnanger Hordaland 900 – 1 100

Stasjonsinvesteringer 

(Hasle, Frogner, reservetransformatorer og reaktorer for spenningsreduksjon)  1 200 – 1 500

Østre korridor Kristiansand – Rød  1 300 – 1 800 1)

Varangerbotn – Skogfoss Finnmark 500 – 600

 

Under konsesjonsbehandling   

Spenningsoppgradering vestre korridor Vest-Agder/Rogaland 5 000 – 7 000

Balsfjord – Hammerfest Troms/Finnmark 4 000 – 6 000 

Ofoten – Balsfjord Nordland/Troms 2 000 – 3 000 

Storheia – Snillfjord – Trollheim/Orkdal Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal 2 000 – 3 000 

Namsos – Roan – Storheia Trøndelag 800 – 1 200

Spenningsoppgradering Midt-Norge

Delstrekning Klæbu – Namsos Trøndelag 700 – 1 000 

Reinvesteringer Indre Oslofjord – kabelforbindelser  670 – 870

Stasjonsinvesteringer (Hamang, Lakselv,   

Mestervik, Feda og transformatorkapasitet Østlandet)  1 700 – 2 400

 

Melding    

SydVestlinken Norge/Sverige 2 000 – 4 000

«Arctic Circle» Skaidi – Varangerbotn Finnmark 2 000 – 4 000 

 

Mellomlandsforbindelser  

Kabel til England  6 000 – 8 000 2)

Kabel til Tyskland  6 000 – 8 000 2)

 

IKT prosjekter  

Fornyelse av Statnetts driftssentralsystem  400 – 500

Nytt Regulerings- og Markedssystem  200 – 250

Datanett for styring av kraftsystemet  200 – 250

Modernisering av IKT infrastruktur i Statnetts stasjoner  90 – 110

Større investeringsprosjekter

Beløpene i tabellen viser et forventet intervall inkludert alle kostnader ved prosjektet.
Idriftsatte og pågående prosjekter vises i løpende kroner, øvrige prosjekter i 2012 kroner.

Se www.statnett.no og nettutviklingsplan 2011 for ytterligere informasjon om prosjektene.

1 Delstrekninger er under konsesjonsbehandling
2 Statnetts andel
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Viktige hendelser vedrørende 
prosjekter i 2. kvartal 2012
Ferdigstilte prosjekter
•	 Sauda – Liastølen: 29 km ny 420 kV ledning spennings

satt i juni. Etter omleging av nettet i området utgjør dette 
en del av ledningen Sauda – Saurdal.

Pågående større investeringsprosjekter  
•	 Ørskog – Sogndal (Fardal): De største kontraktene er 

 inngått og bygging av ledning og flere stasjoner er startet. 
•	 Skagerrak 4: Anleggs og byggearbeid pågår i Kristian

sand transformatorstasjon og på kabeltrase i Norge og 
Danmark. Produksjon av kabel er startet.

•	 Ytre Oslofjord: Som følge av utsatt levering av oljekabler fra 
leverandør og planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2013, 
har forventet kostnad for gjennomføring av prosjektet økt.

•	 Sima – Samnanger:	 Fremdrift	 noe	 etter	 plan	 grunnet	
sen	 snøsmelting	 og	 aksjoner	 mot	 anlegget.	 Forventet	
 ferdig   stillelse i 2013.

•	 Østre korridor Kristiansand – Rød: Endelig konsesjon 
fra OED mottatt for strekningen Kristiansand – Bamble.  
Investeringsbeslutning	tatt	i	mai.	Flere	kontrakter	inngått	
og anleggsarbeid startet ved Arendal transformatorsta
sjon. Strekningen Bamble – Rød er under konsesjons
behandling. Sluttbefaring fra NVE på denne strekningen 
ble gjennomført i mai 2012.

•	 Varangerbotn – Skogfoss: God fremdrift på ledningen og 
byggeaktivitet pågår på begge stasjoner.

Under konsesjonsbehandling 
•	 Spenningsoppgradering vestre korridor: Tilleggssøknad 

for	alternativ	plassering	av	Feda	og	Kvinesdal	stasjon	 i	
forbindelse med spenningsoppgradering på delstreknin
gen	Feda	–	Tonstad	er	oversendt	NVE.	NVEs	hørings
prosess for søknader for strekningene Tonstad – Lyse og 
Lyse – Saurdal ble gjennomført i juni 2012. 

•	 Ofoten – Balsfjord – Hammerfest: NVE har gitt Statnett 
kon sesjon på strekningene, inkludert nye og utvidelse av 
eksisterende transformatorstasjoner. Vedtaket er påkla
get og klagesaken oversendt OED.

•	 Storheia – Snillfjord – Trollheim/Orkdal: NVE har gitt Stat
nett konsesjon.

•	 Namsos – Roan – Storheia: Prosjektet er under klagebe

handling hos OED. Klagebefaring ble gjennomført i regi 
av OED i 2011.

•	 Spenningsoppgradering Klæbu – Namsos: NVE har gitt 
Statnett konsesjon. 

•	 Reinvesteringer Indre Oslofjord: Planlagt utskifting av to 
kabelanlegg grunnet alder og tilstand. Mål for idriftset
telse er 2015 og 2016. Konsesjonssøknad ble sendt til 
NVE i mai 2012.

Melding  
•	 SydVestlinken: Statnett har sendt melding til NVE om 

den norske delen av prosjektet. 
•	 «Arctic Circle» Skaidi – Varangerbotn: Konsekvensutred

ningsprogram er mottatt fra NVE. Arbeidet med konse
sjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger 
til passes Nettutviklingsplanen som fastslår at ledningen 
skal bygges etter at Ofoten – Balsfjord – Hammerfest er 
fullført og vil derfor idriftsettes etter 2020.

Mellomlandsforbindelser  
•	 Sjøkabel mellom Norge og Tyskland: Prosjektet er under 

utvikling med planlagt idriftsettelse i 2018. Statnett har 
sammen med TenneT og den tyske statseide finansinsti
tusjonen KfW blitt enige om videre utvikling, bygging og 
drift av mellomlandsforbindelsen. 

•	 Sjøkabel mellom Norge og England: Prosjektet er under 
utvikling med planlagt idriftsettelse i 2020. Statnett og 
National Grid International Limited har underskrevet en 
samarbeidsavtale som bekrefter planen om bygging av 
mellomlandsforbindelsen. 

 
Økonomiske resultater
Delårsrapporten er avlagt i samsvar med Internasjonale 
standarder	 for	 finansiell	 rapportering	 (IFRS)	 og	 fortolknin
ger fastsatt av International Accounting Standards Board 
(IASB). Regnskapsstandardene for presentasjon av finans
regnskapet (IAS1) og delårsrapporter (IAS34) er fulgt. De 
samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er 
fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. 

Driftsinntekter
I 2. kvartal 2012 hadde konsernet driftsinntekter på 1 238 
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millioner kroner (1 189 millioner kroner i 2. kvartal 2011). 
Driftsinntekter fra regulert virksomhet var 1 171 millioner kro
ner (1 154 millioner kroner), mens andre driftsinntekter ble 67 
millioner kroner (35 millioner kroner). Økningen i driftsinntekter 
skyldes økte flaskehalsinntekter i Norden og mot Nederland i 
2012. Høyere flaskehalsinntekter i 2012 er et resultat av høy 
eksport til Nederland, Danmark og Sverige samt at NorNed 
var ute av drift store deler av 2. kvartal 2011. Lavere tariffinn
tekter i 2012 som følge av lavere fastsatt tariff for 2012 enn 
for 2011, samt lavere kraftpriser i 2012 reduserer avviket. 

I 1. halvår 2012 var konsernets samlede driftsinntekter  
2 633 millioner kroner (2 841 millioner kroner). Driftsinntekter 
fra regulert virksomhet var 2 515 millioner kroner (2 762 mil
lioner kroner), mens andre driftsinntekter ble 118 millioner 
kroner (79 millioner kroner). Reduksjonen i driftsinntekter 
skyldes lavere tariffinntekter i 2012, noe oppveid av økte 
flaskehalsinntekter.

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksom
heten som er regulert. Driftsinntekter fra regulert virksomhet i 
Statnetts regnskap består primært av fastsatt nettleie fra kun
dene samt flaskehalsinntekter (prisforskjeller mellom områder 
i Norden og mot Nederland). Nettvirksomheten er regulert i 
form av at NVE setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts 
inntekter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten et 
år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en såkalt mer eller mindre
inntekt.  Mer/ mindreinntekt vil utjevne seg over tid ved juste
ring av fremtidig nettleie.  I 2. kvartal 2012 hadde Statnett en 
merinntekt	på	189	millioner	kroner	(161	millioner	kroner).	For	
1. halvår 2012 var merinntekten 390 millioner kroner (490 mil
lioner kroner). Ved utgangen av 1. halvår 2012 var akkumulert 
merinntekt inkludert renter 3 031 millioner kroner.

Driftskostnader
Konsernets totale driftskostnader ble 895 millioner kroner i 
2. kvartal 2012 (951 millioner kroner). Reduksjonen skyldes 
i hovedsak lavere systemdriftskostnader samt lavere overfø
ringstap (nettap). Økte lønns og konsulentkostnader i 2012 
reduserer avviket noe.

I 2. kvartal 2012 har det vært en reduksjon i kostnader for 
systemtjenester på 57 millioner kroner. Hovedårsaken er la

vere kostnader til kjøp av primærreserver på grunn av høy 
produksjon i 2012. Overføringstap var 52 millioner kroner 
lavere i 2. kvartal 2012 enn tilsvarende periode i 2011 og 
skyldes lavere kraftpris i 2012.

Lønnskostnader ble 29 millioner kroner høyere i 2. kvartal 
2012 enn i tilsvarende periode 2011. Dette skyldes økning i 
pensjonskostnader som følge av endringer i aktuarmessige 
forutsetninger ved pensjonsberegninger samt økt beman
ning gjennom 2011 på bakgrunn av økt aktivitet både innen 
utbygging, drift og vedlikehold. 

Av og nedskrivninger var i 2. kvartal 2012 på nivå med 
kostnadene i tilsvarende periode 2011. 

Andre driftskostnader var 20 millioner kroner høyere i 2. 
kvartal 2012 enn tilsvarende periode 2011 og skyldes i ho
vedsak økt aktivitet på mellomlandsforbindelser.

I 1. halvår 2012 var driftskostnadene 1 854 millioner kroner 
(1 982 millioner kroner). Det har vært en reduksjon i kost
nader for systemtjenester på 36 millioner kroner grunnet 
reduserte kostnader til primærreserver. Økte kostnader til 
tertiærreserver har redusert avviket noe. 

Overføringstap var 186 millioner kroner lavere i 1. halvår 
2012 enn tilsvarende periode 2011 og skyldes lavere kraft
pris i 2012. 

Lønnskostnader var 66 millioner kroner høyere i 1. halvår 
2012 enn i tilsvarende periode 2011. Økningen er relatert til 
økte pensjonskostnader samt økt bemanning gjennom 2011.  

Av og nedskrivninger var 14 millioner kroner høyere i 1. 
halvår 2012 sammenlignet med tilsvarende periode 2011 
og skyldes en netto økning i verdien av idriftsatte anlegg. 

Andre driftskostnader var 14 millioner kroner høyere i 1. halv
år 2012 enn tilsvarende periode 2011 og skyldes i  hovedsak 
økt aktivitet på  mellomlandsforbindelser.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet i 2. kvartal 2012 ble 343 mil
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lioner kroner (238 millioner kroner). I 1. halvår 2012 var 
konsernets driftsresultat 779 millioner kroner (859 millioner 
kroner). 

Finansposter
Netto finansposter ble 81 millioner kroner i 2. kvartal 2012 
(63 millioner kroner). I 1. halvår 2012 var netto finansposter 
156 millioner kroner (132 millioner kroner). Økte finanskost
nader skyldes økt låneopptak samt høyere lånerente i 2012.

Resultat 
I 2. kvartal 2012 ble resultat etter skatt for konsernet 187 
millioner kroner (126 millioner kroner). I 1. halvår 2012 ble 
resultat etter skatt 452 millioner kroner (520 millioner kro
ner). Korrigert for endringer i mer/ mindreinntekt etter skatt 
og beregnet rentekostnad på merinntekt, var resultatet for 
1. halvår 154 millioner kroner.

Kontantstrøm og balanse 
Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en akkumu
lert kontantstrøm for 1. halvår 2012 på 587 millioner kro
ner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde 
1 228 millioner kroner. Totalt ble det nedbetalt lån med  
1 090 millioner kroner og tatt opp nye lån på 2 700 millioner 
kroner. Ved utgangen av 1. halvår 2012 var konsernets be
holdning av betalingsmidler og markedsbaserte verdipapirer 
2 571 millioner kroner (1 619 millioner kroner). Den høye 
beholdningen av betalingsmidler ved utgangen av juni 2012 
skyldes et større forfall på lån i begynnelsen av juli.

Konsernet hadde ved utgangen av 1. halvår 2012 en total
kapital på 25 661 millioner kroner (22 971 millioner kroner) 
og rentebærende gjeld utgjorde 14 867 millioner kroner. 
Markedsverdien av balanseførte rente og valutabytteavtaler 
(verdisikringer) knyttet til rentebærende gjeld utgjorde 1 407 
millioner kroner. Rentebærende gjeld, korrigert for dette, ut
gjorde 13 460 millioner kroner.

Datterselskaper og tilknyttet selskap
Statnett	SF	eier	100	prosent	av	Statnett	Transport	AS.	I	1.	
halvår 2012 var driftsinntekter for Statnett Transport 50 mil
lioner kroner (57 millioner kroner) og resultat før skatt var 2 
millioner kroner (2 millioner kroner).

Ved	utgangen	av	2.	kvartal	2012	hadde	Statnett	SF	en	eier
andel på 30 prosent i Nord Pool Spot AS. Statnetts andel av 
resultatet i Nord Pool Spot AS bidro til Statnettkonsernets 
resultat med 4 millioner kroner i 1. halvår 2012 (3 millioner 
kroner). 1. august 2012 var det en kapitalutvidelse i Nord 
Pool Spot AS; Elering og Litgrid, systemoperatørene i Est
land og Litauen, kjøpte to prosent eierandel hver og Stat
netts eierandel ble redusert til 28,8 prosent. Den latviske 
systemoperatøren Augstsprieguma har en intensjonsavtale 
om kjøp av to prosent av aksjene i Nord Pool Spot og skal 
effektuere denne avtalen når kraftmarkedet i Latvia åpner. 
Etter at de tre baltiske systemoperatørene har blitt medeier 
i Nord Pool Spot, vil Statnetts eierandel være 28,2 prosent.

Risiko 
Operasjonell risiko
Risikostyring i Statnett fokuserer i hovedsak på risikoer med 
mulig konsekvens for elektrisitetsforsyningen, helse, miljø 
og sikkerhet (HMS), Statnetts verdiskaping til samfunnet og 
Statnetts finansielle situasjon. Risikostyring er en vesentlig 
del av den løpende styringen av selskapet. Rapportering av 
risiko er inkludert i den løpende rapporteringen til styret, og 
rapporteres halvårlig.

En betydelig del av Statnetts arbeid, både i forbindelse med 
utbygging, drift og vedlikehold, innebærer arbeidsoperasjo
ner med risiko for alvorlig personskade. I tillegg vil det være 
HMSrisiko knyttet til feilretting, ofte i kombinasjon med kre
vende terreng og utfordrende værforhold. Denne risikoen 
reduseres ved hjelp av dokumenterte arbeidsprosesser, 
gjennomføring av sikker jobbanalyser, et sterkt lederfokus 
på HMS, samt innrapportering av hendelser og nestenulyk
ker i et læringsperspektiv.

Det er begrensede driftsmarginer i nettet og store deler av 
nettanleggene er aldrende. Statnett har derfor betydelige 
investeringsplaner og flere store prosjekter er under byg
ging. Det er risiko knyttet til realisering av disse prosjektene 
innenfor	gjeldende	planer.	Forsinkelser	og	utsettelser	med
fører forlengede perioder med høyere risiko i elektrisitetsfor
syningen og redusert verdiskaping. Det er derfor viktig med 
kapasitet i leverandørmarkedet og dialog med lokale interes
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senter. Med betydelige investeringsplaner vil tilgang og prio
ritering av ressurser internt samt et krevende arbeidsmarked 
eksternt, spesielt innenfor elkraft kompetanse, være en 
risikofaktor.	For	å	øke	gjennomføringsevnen	blir	det	 innført	
nye entreprisemodeller der større deler av arbeidet utføres 
av eksterne leverandører. Statnett vil være avhengig av at 
leverandørene bygger opp tilstrekkelig kapasitet. 

Feil	på	komponenter	ved	N-0	drift	er	den	risikoen	som	i	størst	
utstrekning fører til avbrudd i elektrisitetsforsyningen. Ved N0 
drift vil feil på en enkelt komponent gi utfall av strømleveran
sen til sluttbruker. Viktige områder som Stavanger, Bergen 
og NordNorge har vært forsynt under N0 i opp mot 3000 
timer i året de senere år. Det forventes at dette vil fortsette 
til	nødvendige	 investeringer	er	gjennomført.	For	å	 redusere	
risikoen ved N0 drift, jobber Statnett med forebyggende 
vedlikehold og løpende forbedring av beredskapsarbeidet.

I 2012 har det vært få hendelser som har medført avbrudd 
for	sluttbruker.	Foreløpig	beregnede	avbruddskostnader	for	
tilknyttede sluttbrukere (under KILEordningen) var 18 mil
lioner kroner i 2012, mot 71 millioner kroner i 2011.
 
Finansiell risiko
Statnett har etablert en finanspolicy og rammer for finansfor
valtningen, herunder rammer for kredittrisiko, oppgjørsrisiko 
og motpartsrisiko, samt instruks for gjennomføring av finansi
elle transaksjoner. Det er også etablerte interne kontroll rutiner 
som utføres på en uavhengig måte. 

Statnetts tillatte inntekt fra nettvirksomheten er delvis bereg
net som avkastning på foretakets nettkapital. Renten på 5års 
statsobligasjoner med et risikotillegg ligger til grunn for denne 
beregningen (NVE renten). Statnetts inntekter påvirkes derfor 
av	endringer	i	rentenivået.	For	å	redusere	foretakets	totale	ren
terisiko forsøker Statnett å oppnå at lånerenten og renten som 
benyttes til å beregne avkastning på foretakets nettkapital be
veger	seg	mest	mulig	likt.	Utvikling	i	finansmarkedet	gjennom	
2011 og forventet utvikling i 2012 viser lave norske statsrenter 
samtidig som lånerenten har steget. Med dagens modell for 
NVE rente vil en vedvarende situasjon med lave norske stats
renter og høy lånerente utfordre Statnetts resultat og kontant
strøm. NVE har til høring et forslag til endringer av modell for 

beregning av NVE renten slik at den blir mer tilpasset nettsel
skapenes reelle finansieringskostnader. Ny NVE rente ventes 
å bli gjort gjeldende senest med virkning fra 1. januar 2013.

Statnett har tilgang til flere lånemarkeder og en spredt for
fallsstruktur på gjelden som reduserer sannsynligheten for 
at Statnett ikke får refinansiert sine lån i perioder med liten 
tilgjengelighet	 på	 kapital.	 Foretaket	 har	 en	 trekkfasilitet	 på	
3,5 milliarder kroner med fem års løpetid for å sikre finansier
ing av drift og investeringer i inntil 12 måneder uten opptak 
av nye lån. Statnett har kredittratinger for langsiktige låne
opptak på A+ og A2 fra henholdsvis Standard & Poor’s og 
Moody’s Investor Service.

Statnett tar kredittrisiko ved plasseringer av overskuddslikvi
ditet hos utstedere av verdipapirer. Statnett har rammer som 
setter krav til kredittverdighet for motparter og maksimal ek
sponering for hver enkelt plassering av overskuddslikviditet. 
Statnett har også kredittrisiko i forbindelse med innkreving 
av sentralnettstariffen og gjennom rollen som avregnings
ansvarlig i regulerkraftmarkedet. Det er etablert rutiner for 
sikkerhetsstillelse relatert til handel i regulerkraftmarkedet.

Statnetts inntekter er i hovedsak i norske kroner, mens deler 
av konsernets kostnader er i utenlandsk valuta. Valutarisi
koen minimeres blant annet ved at valutaeksponering i for
bindelse med innkjøp i investeringsprosjekter terminsikres 
med valutabytteavtaler. Alle Statnetts lån i utenlandsk valuta 
er konvertert til norske kroner gjennom valutabytteavtaler.

Samfunnsansvar
Samfunnsansvar er en del av Statnetts verdigrunnlag, som 
er kjernen i Statnetts styringssystem og inneholder virke
midler for å utføre selskapets oppdrag på en riktig måte. 
Det handler om å forstå omgivelsenes forventninger, og 
å forholde seg til disse på en måte som skaper gjensidig 
respekt. Hovedelementene er nedfelt i Statnetts mål hvor 
det fremgår at Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom 
et nett med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet, at Stat
netts tjenester skal skape verdier for foretakets kunder og 
samfunnet, og at Statnett skal legge til rette for realisering 
av Norges klimamål. Samfunnsansvar i Statnett innebærer 
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inte grasjon av sosiale og miljømessige hensyn i den dag
lige driften og at samfunnsansvar er integrert i løpende virk
somhetsstyring	og	forankret	i	ledelse	og	organisasjon.	For	
en nærmere redegjørelse for samfunnsansvar henvises til 
Statnetts årsrapport for 2011.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
I 2. kvartal 2012 har det vært to interne hendelser i Statnett 
med personskade som begge skyldes snubling og fall. 

I forbindelse med dødsulykken under linjearbeidet ved byggin
gen av Sauda – Liastølen i 2011, ble det iverksatt en eksternt 
ledet undersøkelse for å klarlegge årsaksforhold og forbe
dringsbehov i Statnetts rolle som byggherre. Det interne vur
deringsarbeidet	er	avsluttet	og	tiltak	iverksettes	løpende.	Ulyk
ken er fremdeles under etterforskning av politi og arbeidstilsyn. 

Konsernets samlede sykefravær var 3,2 prosent i 2. kvartal 
2012, mot 3,4 prosent i tilsvarende periode i 2011.
 

Fremtidsutsikter
For	å	sikre	fremtidig	forsyningssikkerhet	vil	Statnett	investere	
40 – 50 milliarder kroner i nettet de kommende årene. Stat
netts Nettutviklingsplan 2011 danner grunnlaget for neste 
generasjon sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. I 
Statnett har et stort prosjektvolum i gjennomføringsfasen. 
Perioden fremover vil være preget av ytterligere oppbyg
gings og erfaringsfase for organisasjonen, blant annet ved 
at det tas i bruk nye entreprisemodeller for å øke Statnetts 
skalerbarhet. Dette omfatter både nye og oppgradering av 
eksisterende linjer og anlegg. Det vil være høy byggeaktivitet i 
denne perioden og det vil stilles store krav til  Statnett i sam
ordningen mellom en rekke prosjekter i eksisterende anlegg 
og operativ drift av kraftsystemet. Statnett styrker beredskap 
i driften for å øke evnen til å håndtere eventuelle uforutsette 
og kritiske hendelser.

Statnett har kommet til enighet med sentrale parter i Tysk
land og England om bygging av mellomlandsforbindelser, 
med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. 
Prosjektene er viktige for utviklingen av det nordeuropeiske 

strømnettet og høyt prioritert av alle involverte parter. Pro
sjektene skal blant annet bidra til sikker leveranse av kraft 
til Norge i kalde og tørre perioder og balansere variasjoner i 
tysk og engelsk vindkraftproduksjon gjennom døgnet. I til
legg til at utvekslingskapasitet er verdiskapende for Norge, 
vil prosjektene støtte opp om ambisjonene om økt produk
sjon	 av	 fornybar	 energi	 i	 hele	 regionen	 og	 EUs	 klima-	 og	
energimål. De nye mellomlandsforbindelsene vil videre bidra 
til en ytterligere integrering av det nordeuropeiske kraftmar
kedet og styrke hele kraftsystemet. 
 
For	å	kunne	gjennomføre	de	planlagte	utbyggingsprosjek
tene i henhold til plan, er Statnett avhengig av en effektiv 
konsesjonsbehandlingsprosess og et eksternt leverandør
marked som kan tilby tilstrekkelig kapasitet de kommende 
år. Konsesjonsarbeidet har det siste året vist god fremdrift. 
Statnett er opptatt av ytterligere å forbedre samhandlingen 
med alle berørte parter for å sikre innspill til planlegging og 
realisering av nye linjer. I den forbindelse er det tatt initiati
ver i forhold til lokale og regionale myndigheter samt øvrige 
interessenter.

Som følge av økt investeringsaktivitet i nye og eksisterende 
nettanlegg vil Statnetts anleggsmasse vokse vesentlig. Nye 
anlegg skal idriftsettes og noen gamle anlegg skal fases ut. 
Statnett er opptatt av å sikre en helhetlig og forsvarlig an
leggsforvaltning, og har et mål om sertifisering etter PAS 55 
i 2012. PAS 55 er en kvalitetsstandard som representerer 
beste praksis for optimal anleggsforvaltning i et livsløpsper
spektiv og vil være et av flere bidrag for å sikre at Statnett 
opprettholder høy kostnadseffektivitet i driften og under ut
viklingen av neste generasjon sentralnett.

Som avregningsansvarlig i det norske kraftmarkedet har 
Statnett fått i oppgave av NVE å innføre samordnet tariffe
ring av regionalnettsordningen fra 1. januar 2014. Dette, i til
legg til å utrede og ha et overordnet ansvar for utviklingen av 
felles IKT løsning for å ivareta smarte målesystemer (AMS) 
innen 2017, er oppgaver som vil kreve betydelig innsats og 
endringer i årene som kommer.

Oslo, 23. august 2012
Styret	i	Statnett	SF
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Resultatregnskap
Statnett Konsern

(Beløp i millioner kr)  2012  2011 2012 2011  År 2011

DRIFTSINNTEKTER     

Driftsinntekter regulert virksomhet   1 171   1 154   2 515   2 762   5 316 

Andre driftsinntekter   67   35   118   79   181 

Sum driftsinntekter   1 238   1 189   2 633   2 841   5 497 

 

DRIFTSKOSTNADER     

Systemtjenester   97   154   235   271   575 

Overføringstap    110   162   330   516   854 

Lønnskostnad   198   169   396   330   660 

Av- og nedskrivning varige driftsmidler   191   187   383   369   798 

Andre driftskostnader   299   279   510   496   982 

Sum driftskostnader   895   951   1 854   1 982   3 869 

 

Driftsresultat   343   238   779   859   1 628 

 

Inntekt i tilknyttede selskaper   1   2   4   3   5 

Finansinntekter   16   20   40   36   80 

Finanskostnader   97   83   196   168   356 

Resultat før skattekostnad   263   177   627   730   1 357 

 

Skattekostnad   76   51   175   210   357 

 

Periodens resultat   187   126   452   520   1 000 

 

ØVRIGE RESULTATELEMENTER     

Endringer i virkelig verdi for kontantstrømsikringer   -11   -24   -6   -3   -51 

Skatt relatert til øvrige resultatelementer   3   7   2   1   15 

Øvrige resultatelementer   -8   -17   -4   -2   -36 

 

Totalresultat   179   109   448   518   964

Hittil i årAndre kvartal
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Balanse

(Beløp i millioner kr)    30.06.12 30.06.11 31.12.11

 

EIENDELER     

IMMATERIELLE EIENDELER     

Goodwill     53   53   53 

Andre immaterielle eiendeler     13   13   13 

Sum immaterielle eiendeler     66   66   66 

 

ANLEGGSMIDLER     

Varige driftsmidler     17 286   16 822   17 396 

Anlegg under utførelse     3 369   2 480   2 437 

Investering i tilknyttet selskap     43   54   54 

Finansielle anleggsmidler     1 195   1 346   1 188 

Sum anleggsmidler     21 893   20 702   21 075 

 

OMLØPSMIDLER     

Kunde- og andre kortsiktige fordringer     1 131   584   1 138 

Investering i markedsbaserte verdipapirer     648   556   600 

Betalingsmidler     1 923   1 063   1 002 

Sum omløpsmidler     3 702   2 203   2 740 

 

Sum eiendeler     25 661   22 971   23 881 

 

 EGENKAPITAL OG GJELD       

 EGENKAPITAL      

 Innskuddskapital      2 700   2 700   2 700 

 Opptjent egenkapital      5 908   5 169   5 577 

 Ikke-kontrollerende interesse      -     -38   -   

 Sum egenkapital      8 608   7 831   8 277 

 

 LANGSIKTIG GJELD      

 Utsatt skatt      448   407   406 

 Pensjonsforpliktelser      312   295   353 

 Andre forpliktelser      73   169   66 

 Langsiktig rentebærende gjeld      11 908   11 135   10 974 

 Sum langsiktig gjeld      12 741   12 006   11 799 

 

 KORTSIKTIG GJELD      

 Kortsiktig rentebærende gjeld      2 959   1 334   2 302 

 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld      1 221   1 666   1 232 

 Betalbar skatt      132   134   271 

 Sum kortsiktig gjeld      4 312   3 134   3 805 

 

 Sum egenkapital og gjeld      25 661   22 971   23 881 

Statnett Konsern
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Oppstilling av endringer i egenkapital

   Ikke-  Sum egenkapital Opptjent   
 Sum kontrollerende  henført eier i annen Øvrige    Innskutt
(Beløp i millioner kr) egenkapital  interesse   Statnett SF egenkapital poster   kapital

 

Egenkapital 01.01.2011  7 628   -22   7 650   4 953   -3   2 700 

Årsresultat  1 000   -21   1 021   1 021   -   - 

Øvrige resultatelementer  -36   -   -36   -   -36   - 

Vedtatt utbytte  -315   -   -315   -315   -   - 

Oppkjøp datterselskap  -   43   -43   -43   -   - 

Egenkapital 31.12.2011  8 277   -   8 277   5 616   -39   2 700 

      

Egenkapital 01.01.2011   7 628   -22   7 650   4 953   -3   2 700 

Periodens resultat  520   -16   536   536   -   - 

Øvrige resultatelementer   -2   -   -2   -   -2   - 

Vedtatt utbytte   -315   -   -315   -315   -   - 

Egenkapital 30.06.2011  7 831   -38   7 869   5 174   -5   2 700 

      

Egenkapital 01.01.2012   8 277   -   8 277   5 616   -39   2 700 

Periodens resultat  452   -   452   452   -   - 

Øvrige resultatelementer  -4   -   -4   -   -4   - 

Vedtatt utbytte   -117   -   -117   -117   -   - 

Egenkapital 30.06.2012  8 608   -   8 608   5 951   -43   2 700 

Statnett Konsern



Side 15 | Statnett Kvartalsrapport 2:2012

Kontantstrømoppstilling

(Beløp i millioner kr)    2012 2011 År 2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   

Resultat før skattekostnad     627   730   1 357 

Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler     5   -     -3 

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger     383   369   798 

Periodens betalte skatt     -271   -566   -566 

Periodens resultatførte renter     193   139   320 

Periodens mottatte renter     24   25   43 

Periodens betalte renter     -201   -163   -332 

Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld     -270   367   503 

Endring i andre tidsavgrensningsposter     101   -69   -592 

Resultat selskap konsolidert etter egenkapitalmetoden     -4   -3   -5 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter     587   829   1 523 

   

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler     6   6   12 

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og anlegg under utførelse    -1 249   -1 399   -2 384 

Mottatt utbytte      15   -     2 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter     -1 228   -1 393   -2 370 

   

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   

Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld     2 700   1 281   2 781 

Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld     -1 090   -850   -1 738 

Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer     80   255   367 

Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer     -128   -188   -375 

Utbetalinger av utbytte     -     -     -315 

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter     1 562   498   720 

   

Netto kontantstrøm for perioden     921   -66   -127 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse     1 002   1 129   1 129 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt     1 923   1 063   1 002  

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 30.6.2012 er bunde skattetrekksmidler med 50 millioner kroner i konsernet

Ubenyttet trekkrettighet på 3 500 millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor.

Statnett Konsern

Hittil i år
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Delårsregnskapet for 1. halvår 2012 er presentert i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet inneholder ikke alle de tilleggs
opplysninger som kreves i årsregnskapet, og bør derfor leses sammen med konsernregnskapet som ble avlagt 31.12.2011.

Regnskapsprinsippene som er anvendt for delårsregnskapet for 1. halvår 2012, er konsistent med de regnskapsprinsip
pene som ble anvendt for konsernregnskapet som ble avlagt 31.12.2011.

Note 2 - Driftsinntekter regulert virksomhet
Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert. Driftsinntekter fra regulert virksomhet i 
Statnetts regnskap består primært av fastsatt nettleie fra kundene samt flaskehalsinntekter (prisforskjeller mellom områder 
i Norden og mot Nederland). Nettvirksomheten er regulert i form av at NVE setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts 
inntekter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en såkalt mer eller mindre
inntekt.		Mer-/	mindreinntekt	vil	utjevne	seg	over	tid	ved	justering	av	fremtidig	nettleie.	Forpliktelsen/muligheten	til	å	justere	
fremtidig	nettleie	oppfyller	ikke	IFRS	krav	til	balanseføring.	

For	1.	halvår	2012	var	merinntekten	på	390	millioner	kroner	(490	millioner	kroner).	Ved	utgangen	av	1.	halvår	2012	var	ak
kumulert merinntekt inkludert renter 3 031 millioner kroner. 

Note 3 - Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte - pensjoner
EU	har	godkjent	endringer	til	IAS	19	Ytelser	til	ansatte.	Endringene	gjelder	med	virkning	for	regnskapsår	som	starter	1.	juli	
2012 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. 
januar 2013.

Det vises til note 1 Regnskapsprinsipper i årsregnskapet for 2011 for nærmere omtale.

Statnett konsern    2012 2011  År 2011

Tariffinntekter    2 241   2 564   4 808 

Flaskehalsinntekter    380   302   768 

Inntekter til øvrige eiere i fellesnettene    -106   -104   -260 

Sum driftsinntekter regulert virksomhet      2 515   2 762   5 316 

Sum tillatt inntekt    2 125   2 272   4 296 

Årets mer-/mindre (-/+) -inntekt, ekskl. renter    -390   -490  -1 020 

Årets avsetning renter mer-/mindre (-/+) -inntekt    -24  -23   -44 

Årets endring i saldo for mer-/mindre (-/+) -inntekt    -414   -513  - 1 064

Saldo mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter 01.01    -2 617   -1 553  -1 553

Endret saldo for mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter    -414  -513  -1 064 

Saldo mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter hittil i år    -3 031   -2 066   -2 617

Hittil i år
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