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Statnett konsernets driftsinntekter for 3. kvartal 2012 var 
1 360 millioner kroner (1 339 millioner kroner i 3. kvartal 
2011). Per 3. kvartal 2012 var konsernets driftsinntekter  
3 993 millioner kroner (4 180 millioner kroner i tilsva
rende periode 2011). 

Resultat etter skatt for konsernet ble 270 millioner 
kroner i 3. kvartal 2012 (254 millioner kroner). Høyere 
flaskehalsinntekter er delvis oppveid av lavere tariff
inntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av 
tariffer for 2012. Økte flaskehalsinntekter reflekteres i 
merinntekten som var 374 millioner kroner i 3. kvartal 
2012 (373 millioner kroner). 

Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var resultat etter skatt 
722 millioner kroner (774 millioner kroner). Lavere 
tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av 
tariffer for 2012 og økte lønnskostnader i 2012 er delvis 
oppveid av økte flaskehalsinntekter. Økte flaskehals
inntekter reflekteres i merinntekten som var 764 mil
lioner kroner ved utgangen av 3. kvartal (863 millioner 
kroner). Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts 
kunder over tid ved justering av tariffer. Korrigert for 
endringer i mer/ mindreinntekt og beregnet rentekost
nad, var resultat etter skatt ved utgangen av 3. kvartal 
146 millioner kroner.

Den hydrologiske balansen har blitt forbedret gjennom 
3. kvartal grunnet nedbør over normalen. Magasin
fyllingen økte gjennom 3. kvartal og var ved utgangen  
av kvartalet 5 prosentpoeng over medianen. 

Hovedpunkter

Kort
fortalt
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 Statnetts anslag for investeringer i ny kapasitet i 
sentralnettet den kommende tiårsperioden har økt fra 
tidligere estimat på 4050 milliarder kroner til 5070 
milliarder kroner. Årsakene er økt prosjektvolum hvor 
nye prosjekter er tatt inn og eksisterende prosjekter 
har økt i omfang, samt økte enhetskostnader i enkelte 
leverandørmarkeder. Rammevilkårene for nettutvik
ling har også blitt mer konkrete. 

 Oppdatert Nordisk nettinvesteringsplan viser at de 
nordiske nettselskapene planlegger betydelige inves
teringer de kommende ti årene for å koble sammen 
det nordiske nettet. I perioden er det planlagt åtte nye 
mellomlandsforbindelser innen Norden og mellom 
Norden og kontinentet. 

 Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) har gitt 
Statnett konsesjon til bygging av ny 420 kV kraftlinje 
mellom Bamble og Rød, som er en del av østre korri
dor. Linjen er avgjørende for utnyttelse av Skagerak 4 
og vil bidra til sikker kraftforsyning i området, samtidig  
som den vil legge til rette for industriutvikling i 
 Grenland og utbygging av fornybar energi.

 Statnett har blitt meddelt fra Nexans at det er oppstått 
forsinkelser med produksjon av PEX kabler til Ytre 
Oslofjord og at disse ikke vil kunne leveres som opp
rinnelig planlagt denne høsten. Det er ikke avklart når 
kablene blir levert. Som følge av manglende leveranse 
av nye kabler jobber Statnett med beredskapsløsnin
ger for å styrke forsyningssikkerheten.

 Statnett har besluttet å halvere transaksjonsgebyret for 
opprinnelsesgarantier (fra 0,04 kroner til 0,02 kroner 
per opprinnelsesgaranti) fra 1. januar 2013. Årsaken er 
høye inntekter som følge av rekordhøy utstedelse av 
garantier.

 I forslag til Statsbudsjett er det foreslått at Sentralnett
brukernes råd opphører.

 Høy eksport gjennom kvartalet; eksportrekord i uke 33 
(655 GWh).

Viktige hendelser

Kort
fortalt
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Styrets 
beretning

Forsyningssikkerhet
Kraftsituasjonen i Norge har vært god gjennom 3. kvartal 
2012 og vurderes som normal. Sen snøsmelting og mye 
nedbør i juli førte til rask økning i magasinfyllingen i begynnel-
sen av kvartalet. Magasinfyllingen fortsatte å øke noe gjen-
nom kvartalet og var 92 prosent ved utgangen av kvartalet, 
5 prosentpoeng over medianen (fra måleserien 1993-2011). 

Den hydrologiske balansen har blitt forbedret gjennom   
3. kvartal grunnet nedbør over normalen. Ved utgangen av 
september var det et overskudd i den hydrologiske balan-
sen i Norge på ca. 7 TWh.

Netto eksport for kvartalet var 6 TWh, tilsvarende som i  
3. kvartal 2011. I uke 33 ble det registrert ny rekordut-
veksling, 655 GWh eksport for uken. Eksporten skyldes 
hovedsakelig høy produksjon på bakgrunn av god hydro-
logisk balanse og mye uregulert produksjon. På Vestlandet 
har det vært høy produksjon med behov for nedregulering 
for å opprettholde balansen i systemet.

Høy revisjonsaktivitet i nettet, hovedsakelig i august og 
 september, medførte reduserte handelskapasiteter mot 
 utlandet. Revisjonsarbeid på norsk side medførte at kapa-
siteten fra Sør-Norge mot Sverige var omtrent halvparten av 
normalt, men kapasiteten har vært godt utnyttet. Kablene til 
Nederland og Danmark har vært utkoblet for årlig planlagt 
vedlikehold i deler av perioden.

Elspotprisene i Norge og Norden har vært lavere enn 
 normalt for årstiden, med de laveste prisene i Sør-Norge.

I 3. kvartal har det vært flere driftsforstyrrelser i nettet.  
De viktigste hendelsene var: 

•	 20. august medførte feil på Kristiansand T1 ensidig forsy-
ning til Kristiansand, med behov for oppregulering for å 
holde balansen. Ingen sluttbrukere ble berørt og transfor-
matoren ble koblet inn igjen 30. august.

•	 14.	 september	 falt	 linjen	 Haugen	 –	 Sykkylven	 ut	 grun-
net fasebrudd. Feilen medførte separatområde mellom 
Åskåra og Haugen i ca. en time, samt kortvarig utfall av 

ca.	14	MW	forbruk.	Linjen	ble	 innkoblet	18.	september.	 
I tiden linjen var ute var det høy produksjon grunnet mye 
nedbør og fare for skadeflom. Dette gjorde det vanskelig 
å få regulert ned nok produksjon for å hindre overlast på 
gjenværende linjer. 

•	 Utfall	av	linjen	Vietas	–	Porjus	(Sverige)	6.	september	med-
førte separatområde nord for Ofoten og deler av Nord-
Sverige som følge av systemverninngrep. Frekvensen i 
området var kortvarig 52 Hz. Området ble koblet til resten 
av nettet etter en time. Ingen sluttbrukere ble berørt.

Investeringer
Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging 
og gjennomføring. Planene er presentert i Statnetts nettutvi-
klingsplan fra 2011 samt oppdatert investeringsplan høsten 
2012.	 Planene	 er	 i	 tråd	med	 Stortingsmelding	 14	 (2011-
2012),	 Nettmeldingen.	 Statnett	 har	 totalt	 investert	 2	 238	
	millioner	kroner	hittil	i	år	(1	873	millioner	kroner),	som	inklu-
derer både idriftsatte og pågående investeringsprosjekter. 

 Normal
 Stramt
 Anstrengt
 Svært anstrengt
 Rasjonering

Kraftsituasjonen 
ved utgangen  
av 3. kvartal 2012.

N04

N03

N05 N01

N02

  Investeringer Statnett konsern  

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

Modernisering av IKT infrastruktur i Statnetts stasjoner  87

 

Pågående større investeringsprosjekter   

Ørskog – Sogndal  Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane 4 600 – 5 600  

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

Spenningsoppgradering Østre korridor Kristiansand – Rød Vest-Agder/Telemark 1 350 – 1 950 2)

Stasjonsinvesteringer (Hasle, Frogner,  

reservetransformatorer og reaktorer for spenningsreduksjon)  1 200 – 1 500

Ytre Oslofjord Vestfold/Østfold  1 200 – 1 400 

Sima – Samnanger Hordaland 900 – 1 100

Varangerbotn – Skogfoss Finnmark 480 – 580

 

Under konsesjonsbehandling   

Ofoten – Balsfjord – Hammerfest Nordland/Troms/Finnmark 8 000 – 12 000 

Spenningsoppgradering vestre korridor Vest-Agder/Rogaland 6 000 – 9 000

Storheia – Snillfjord – Trollheim Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal 2 600 – 3 900 

Namsos – Roan – Storheia Trøndelag 1 400 – 2 100

Stasjonsinvesteringer (Hamang, Lakselv,   

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

Spenningsoppgradering Midt-Norge

Delstrekning Klæbu – Namsos Trøndelag 700 – 1 000 

Reinvesteringer Indre Oslofjord – kabelforbindelser  670 – 870

 

Melding    

SydVestlinken Norge/Sverige 3 300 – 5 000

«Arctic Circle» Skaidi – Varangerbotn Finnmark 2 250 – 3 500 

 

Mellomlandsforbindelser  

Kabel til England  6 000 – 8 000 1)

Kabel til Tyskland  6 000 – 8 000 1)

 

IKT prosjekter  

Fornyelse av Statnetts driftssentralsystem  400 – 500

Nytt Regulerings- og Markedssystem  200 – 250

Datanett for styring av kraftsystemet  200 – 250

Større investeringsprosjekter

1 Statnetts andel

2 Delstrekninger er under konsesjonsbehandling

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 for ytterligere informasjon om prosjektene. 
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Viktige hendelser vedrørende 
prosjekter i 3. kvartal 2012
Ferdigstilte prosjekter
•	 Modernisering av IKT infrastruktur i Statnetts stasjoner:  

Prosjektet gir forbedret kapasitet, tilgjengelighet, sikker-
het og funksjonalitet for IKT-tjenestene på Statnetts sta-
sjoner. Prosjektet er gjennomført med kostnader lavere 
enn styringsmål.

Pågående større investeringsprosjekter  
•	 Ørskog - Sogndal: Høy aktivitet på bygging av ledning og 

stasjoner. 
•	 Skagerrak 4: Prosjektet er på plan både i Kristiansand 

transformatorstasjon, på kabeltraseer i Norge og Danmark 
og produksjon av sjøkabel.

•	 Spenningsoppgradering østre korridor Kristiansand - Rød:  
Mottatt konsesjon fra NVE for strekningen Bamble - Rød. 
Anleggsarbeid pågår på Arendal transformatorstasjon. 

•	 Ytre Oslofjord: Statnett har blitt meddelt fra kabelleveran-
døren at det er oppstått forsinkelser med PEX kabler og 
at disse ikke vil kunne leveres som opprinnelig planlagt 
denne høsten. Det er foreløpig ikke avklart når kablene 
blir levert. Som følge av manglende leveranse av nye 
 kabler jobber Statnett med beredskapsløsninger for å 
styrke forsyningssikkerheten. 

•	 Sima - Samnanger: Fremdrift noe etter plan grunnet sen 
snøsmelting, dårlig vær for helikoptermontasje og tidli-
gere aksjoner mot anlegget, men forventer ferdigstillelse 
som planlagt i 2013.

•	 Varangerbotn - Skogfoss: God fremdrift på ledningen og 
krevende ombyggingsarbeider på begge stasjoner.

Under konsesjonsbehandling 
•	 Ofoten - Balsfjord - Hammerfest: NVE har gitt Statnett 

konsesjon på strekningene, inkludert nye og utvidelse 
av eksisterende transformatorstasjoner Vedtaket er på-
klaget og klagesaken er oversendt OED. Klagebefaring 
gjennomført i oktober.

•	 Spenningsoppgradering vestre korridor: Tilleggssøknad 
for alternativ plassering av Feda og Kvinesdal stasjon i 
forbindelse med spenningsoppgradering på delstreknin-
gen Feda - Tonstad er under behandling av NVE og 
sendt på høring.  

•	 Storheia - Snillfjord - Trollheim: NVE har gitt Statnett konse-
sjon. Vedtaket er påklaget og klagesaken er oversendt OED.

Melding  
•	 SydVestlinken: Statnett har sendt melding til NVE om 

den norske delen av prosjektet. Vedtak om utrednings-
program er oversendt Statnett.

•	 «Arctic Circle» Skaidi - Varangerbotn:	 Utrednings-
program er mottatt fra NVE. Arbeidet med konsesjons-
søknad videreføres og tilpasses en plan om idriftsettelse 
av	ledningen	i	2024.		

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

Driftsinntekter
I 3. kvartal 2012 hadde konsernet driftsinntekter på 1360 
 millioner kroner (1 339 millioner kroner i 3. kvartal 2011). 
Driftsinntekter	 fra	 regulert	 virksomhet	 var	 1	 298	 millioner	
 kroner (1 300 millioner kroner), mens andre driftsinntekter 
ble 62 millioner kroner (39 millioner kroner). Økningen i drifts-
inntekter skyldes økte flaskehalsinntekter i Norden og mot 
Nederland i 2012. Mye nedbør kombinert med høy fyllings-
grad har medført lave kraftpriser i Norge og store prisforskjel-
ler mot  Nederland, Sverige og Danmark. Dette i kombina-
sjon med høy eksport har medført høyere flaskehalsinntekter 
i	 2012.	 Lavere	 tariffinntekter	 i	 2012	 som	 følge	 av	 lavere	
fastsatt tariff for 2012 enn for 2011, samt lavere kraftpriser i 
2012 reduserer avviket. 

Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var konsernets samlede 
driftsinntekter	3	993	millioner	kroner	(4	180	millioner	kroner).	
Driftsinntekter	 fra	 regulert	 virksomhet	 var	 3	 813	 millioner	
	kroner	 (4	 062	millioner	 kroner),	mens	 andre	 driftsinntekter	
ble	180	millioner	kroner	(118	millioner	kroner).	Reduksjonen	
i driftsinntekter skyldes lavere tariffinntekter i 2012, noe opp-
veid av økte flaskehalsinntekter.
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Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirk-
somheten som er regulert. Driftsinntekter fra regulert virksom-
het 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 nettvirk-
somheten et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en såkalt 
mer- eller mindreinntekt. Mer-/ mindreinntekt vil utjevne seg 
over tid ved justering av fremtidig nettleie. I 3. kvartal 2012 
hadde	Statnett	 en	merinntekt	 på	374	millioner	 kroner	 (373	
millioner kroner). Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var merinn-
tekten	764	millioner	kroner	(863	millioner	kroner).	Akkumulert	
merinntekt	inkludert	renter	var	3	417	millioner	kroner.

Driftskostnader
Konsernets totale driftskostnader ble 933 millioner kroner 
i	3.	kvartal	2012	(914	millioner	kroner).	Økningen	skyldes	i	
hovedsak	økte	lønns-	og	konsulentkostnader.	Lavere	over-
føringstap (nettap) reduserer avviket.

Kostnader for systemtjenester var i 3. kvartal 2012 på 
samme		nivå	som	tilsvarende	periode	i	2011.	Lavere	kostna-
der til kjøp av primærreserver på grunn av høy produksjon i 
2012 er oppveid av høyere transittkostnader. 

Overføringstap var 79 millioner kroner lavere i 3. kvartal 2012 
enn tilsvarende periode i 2011 og skyldes lavere kraftpris i 2012.

Lønnskostnader	ble	32	millioner	kroner	høyere	 i	3.	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 2012 på bakgrunn av økt aktivitet både innen 
utbygging, drift og vedlikehold. 

Av- og nedskrivninger var 19 millioner kroner høyere i 3. 
kvartal 2012 enn tilsvarende periode i 2011. Dette skyldes 
en netto økning i verdien av idriftsatte anlegg. 

Andre	 driftskostnader	 var	 47	 millioner	 kroner	 høyere	 i	 
3. kvartal 2012 enn tilsvarende periode 2011 og skyldes i 
hovedsak økt aktivitet på mellomlandsforbindelser.

Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var driftskostnadene  
2	787	millioner	kroner	(2	896	millioner	kroner).	Det	har	vært	
en reduksjon i kostnader for systemtjenester på 36 millio-
ner kroner grunnet reduserte kostnader til primærreserver.  
Økte kostnader til tertiærreserver og økte transittkostnader 
reduserer avviket noe. 

Overføringstapet har vært 265 millioner kroner lavere hittil i 
år sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 og skyldes 
lavere kraftpris i 2012. 

Lønnskostnader	 var	 98	 millioner	 kroner	 høyere	 ved	 ut-
gangen av 3. kvartal 2012 enn tilsvarende periode 2011. 
Økningen er relatert til økte pensjonskostnader samt økt 
 bemanning gjennom 2012.

Av- og nedskrivninger har vært 33 millioner kroner høyere 
hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode 2011 og 
skyldes en netto økning i verdien av idriftsatte anlegg. 

Andre driftskostnader var 61 millioner kroner høyere ved 
utgangen av 3. kvartal 2012 enn tilsvarende periode i 
2011 og skyldes i hovedsak økt aktivitet på mellomlands-
forbindelser.

Driftsresultat
Driftsresultatet	 for	 konsernet	 i	 3.	 kvartal	 2012	 ble	 427	
	millioner	 kroner	 (425	 millioner	 kroner).	 Ved	 utgangen	 av	 
3. kvartal 2012 var konsernets driftsresultat 1 206 millioner 
kroner	(1284	millioner	kroner).

Finansposter
Netto finansposter ble -57 millioner kroner i 3. kvartal 2012 
(-71 millioner kroner). Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var 
netto finansposter -213 millioner kroner (-203 millioner kro-
ner). Økte finanskostnader hittil i år skyldes økt låneopptak 
samt høyere lånerente i 2012.

Resultat 
I 3. kvartal 2012 ble resultat etter skatt for konsernet 270 
millioner	 kroner	 (254	 millioner	 kroner).	 Ved	 utgangen	 av	 
3. kvartal 2012 var resultat etter skatt 722 millioner kroner 
(774	millioner	kroner).	Korrigert	for	endringer	i	mer-/	mindre-
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inntekt og beregnet rentekostnad, var resultat etter skatt 
ved	utgangen	av	3.	kvartal	146	millioner	kroner.

Kontantstrøm og balanse 
Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en akkumu-
lert kontantstrøm per 3. kvartal 2012 på 1 523 millioner kro-
ner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde 
-2 252 millioner kroner. Totalt ble det nedbetalt lån med  
2 939 millioner kroner og tatt opp nye lån på 3 603 millio-
ner kroner. Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var konsernets  
beholdning av betalingsmidler og markedsbaserte verdi-
papirer	1	431	millioner	kroner	(1	090	millioner	kroner).

Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2012 en total-
kapital	på	24	976	millioner	kroner	(22	896	millioner	kroner)	
og rentebærende gjeld utgjorde 13 607 millioner kroner. 
Markedsverdien av balanseførte rente- og valutabytteavtaler 
(verdisikringer) knyttet til rentebærende gjeld utgjorde 1 023 
millioner kroner. Rentebærende gjeld, korrigert for dette, 
	utgjorde	12	584	millioner	kroner.

Datterselskaper og tilknyttet selskap
Statnett SF eier 100 prosent av Statnett Transport AS.  
Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var driftsinntekter for 
	Statnett	Transport	94	millioner	kroner	 (81	millioner	kroner)		
og resultat før skatt var 15 millioner kroner (3 millioner 
 kroner). Skipet Elektron har i 2012 vært chartret for to len-
gre oppdrag. 

Ved utgangen av 3. kvartal 2012 hadde Statnett SF en 
	eierandel	på	28,8	prosent	 i	Nord	Pool	Spot	AS.	Statnetts	
andel av resultatet i Nord Pool Spot AS bidro til Statnett-
konsernets resultat med 6 millioner kroner per 3. kvartal 
2012 (3 millioner kroner). 1. august 2012 var det en kapital-
utvidelse	 i	Nord	Pool	Spot	AS;	Elering	AS	og	Litgrid	AB,	
systemoperatørene	i	Estland	og	Litauen,	kjøpte	to	prosent	
eierandel	hver	og	Statnetts	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 AS og skal effektuere denne avtalen når 
kraftmarkedet	i	Latvia	åpner.	Etter	at	de	tre	baltiske	system-
operatørene har blitt medeier i Nord Pool Spot AS, 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 og rapporteres 
kvartalsvis til styret.

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 
HMS-risiko knyttet til feilretting, ofte i kombinasjon med 
 krevende terreng og utfordrende værforhold. Denne risiko-
en reduseres ved hjelp av dokumenterte arbeidsprosesser, 
gjennomføring av sikker jobb-analyser, et sterkt lederfokus 
på HMS, samt innrapportering av hendelser og nesten-
ulykker 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 elektrisitets-
forsyningen og redusert verdiskaping. Det er derfor viktig 
med kapasitet i leverandørmarkedet, gode prosesser rundt 
myndighetstillatelser og dialog med lokale interessenter. 
Med betydelige investeringsplaner vil tilgang og priorite-
ring av ressurser internt samt et krevende arbeidsmarked 
 eksternt, spesielt innenfor el-kraft kompetanse, være en 
 risikofaktor. For å øke gjennomføringsevnen blir det innført 
nye entreprisemodeller der større deler av arbeidet utføres 
av eksterne leverandører. Det er viktig å hensynta ulike risi-
koer som følger av valgt entreprisemodell, herunder hvor-
dan risiko deles mellom Statnett og leverandør. Det er også 
ulike risikoer knyttet til leverandørenes evne til å møte Stat-
netts kvalitetskrav, evne til å operere under norske forhold, 
møte Statnetts HMS-krav samt etterlevelse av lov- og tariff
festede lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere. 
En effektiv styring av disse risikoelementene stiller strenge 
krav til Statnett som byggherre.
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Feil på komponenter ved N-0 drift er den risikoen som i 
størst utstrekning fører til avbrudd i elektrisitetsforsyningen.  
Ved N-0 drift vil feil på en enkelt komponent gi utfall av strøm-
leveransen til sluttbruker. Stavanger, Bergen og Nord-Norge 
har vært forsynt under N-0 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 
N-0 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	KILE-ordningen)	var	20	millio-
ner kroner ved utgangen av 3. kvartal 2012, mot 73 millioner 
kroner i tilsvarende periode 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 kontrollrutiner 
som utføres på en uavhengig måte. 

Statnetts tillatte inntekt fra nettvirksomheten er delvis  beregnet 
som avkastning på foretakets nettkapital. Renten på 5-års 
statsobligasjoner med et risikotillegg ligger til grunn for denne 
beregningen (NVE renten). Statnetts inntekter  påvirkes der-
for av endringer i rentenivået. For å redusere foretakets totale 
renterisiko forsøker Statnett å oppnå at  lånerenten og renten 
som benyttes til å beregne avkastning på foretakets nett-
kapital	beveger	seg	mest	mulig	 likt.	Utvikling	 i	finansmarke-
det gjennom 2012 viser lave norske statsrenter. Med dagens 
 modell for NVE rente vil en ved varende situasjon med lave 
norske statsrenter svekke Statnetts resultat og kontantstrøm. 
NVE har foreslått endringer av modell for beregning av NVE 
renten slik at den blir mer tilpasset nettselskapenes reelle 
 finansieringskostnader. Ny NVE rente ventes å bli gjort gjel-
dende senest med virkning fra 1. januar 2013.

Statnett har tilgang til flere lånemarkeder og en spredt 
 forfallsstruktur 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 finansiering 
av drift og investeringer i minst 12 måneder uten opptak av 
nye lån. Statnett har kredittratinger for langsiktige låneopptak 
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 avregningsansvar-
lig i regulerkraftmarkedet. Det er etablert rutiner for sikker-
hetsstillelse relatert til handel i regulerkraftmarkedet.

Statnetts inntekter er i hovedsak i norske kroner, mens  deler 
av konsernets kostnader er i utenlandsk valuta. Valuta risikoen 
minimeres blant annet ved at valutaeksponering i forbindelse 
med innkjøp i investeringsprosjekter terminsikres med valuta-
bytteavtaler. Alle Statnetts lån i utenlandsk valuta er konver-
tert 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 gjen-
nom et nett med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet, at 
 Statnetts tjenester skal skape verdier for foretakets kunder 
og samfunnet, og at Statnett skal legge til rette for realise-
ring av Norges klimamål. Samfunnsansvar i Statnett inne-
bærer integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i den 
daglige driften og at samfunnsansvar er integrert i løpende 
virksomhetsstyring og forankret i ledelse og organisasjon. 
For en nærmere redegjørelse for samfunnsansvar henvises 
til Statnetts årsrapport for 2011.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
I 3. kvartal 2012 har det vært to interne hendelser med 
 personskade i Statnett som medførte fravær.
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Arbeidet med HMS handlingsplan fase 1 er avsluttet, men 
videreføres i en fase 2 med vekt på opplæring, byggherre-
rollen og HMS-kultur. 

Konsernets	samlede	sykefravær	var	3,4	prosent	 i	3.	kvartal	
2012, mot 3,6 prosent i tilsvarende periode i 2011. 

Fremtidsutsikter
Statnetts Nettutviklingsplan 2011 og oppdaterte investerings-
plan 2012 danner grunnlaget for neste generasjon sentralnett 
som planlegges ferdigstilt innen 2030. Som følge av dette 
skal Statnett investere 50-70 milliarder kroner i nettet den 
kommende tiårsperioden. Per i dag har Statnett fått endelig 
konsesjon på 17 prosent av denne porteføljen. Statnett har et 
stort prosjektvolum under gjennomføring. Perioden fremover 
vil være preget av å være en oppbyggings- og gjennomfø-
ringsfase for Statnett. Dette omfatter både nye prosjekter og 
oppgradering av eksisterende linjer og anlegg. Det vil være 
høy byggeaktivitet i denne perioden og det vil stilles store 
krav til Statnett i samordningen mellom en rekke prosjekter i 
eksisterende anlegg og operativ drift av kraftsystemet. Stat-
nett 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 
 Tyskland og England om bygging av mellomlandsforbin-
delser,	 med	 mål	 om	 ferdigstillelse	 i	 henholdsvis	 2018	 og	
2020. Prosjektene er viktige for utviklingen av det nordeuro-
peiske strømnettet og høyt prioritert av alle involverte parter. 
 Prosjektene skal blant annet bidra til forsyningssikkerhet i 
kalde og tørre perioder og balansere variasjoner i tysk og 
engelsk vindkraftproduksjon gjennom døgnet. I tillegg til at 
utvekslingskapasitet er verdiskapende for Norge vil prosjek-
tene støtte opp om ambisjonene om økt produksjon av for-
nybar	energi	i	hele	regionen	og	EUs	klima-	og	energimål.	De	
nye mellomlandsforbindelsene vil videre bidra til en ytterli-
gere integrering av det nordeuropeiske kraftmarkedet. 

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 forbedret 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 initiativer i 
forhold til lokale og regionale myndigheter samt øvrige inter-
essenter, blant annet ved at Statnett har styrket samarbeidet 
med regionale nettselskaper for å sikre best mulig kunnskap 
om lokale forhold.

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

NVE har høsten 2012 hatt en rekke forslag til nye forskrif-
ter på høring. Forskriftene berører Statnetts systemansvar, 
 beredskapsansvar, drift- og vedlikeholdsansvar, samt plan- 
og utredningsansvar, og vil innebære økte oppgaver. Som 
avregningsvarlig i det norske kraftmarkedet har Statnett fått 
i oppgave av NVE å innføre samordnet tariffering av regio-
nal-	og	sentralnettet	fra	1.	januar	2014.	Det	forventes	også	at	
Statnett vil få ansvaret med å etablere en felles IKT løsning for 
å understøtte utveksling av måledata og forretningsproses-
ser i sluttbrukermarkedet i forbindelse med AMS (avanserte 
måle- og styringssystem) innen 2017. Den tredje el-markeds-
pakken1)	som	har	trådt	i	kraft	i	EU	er	EØS-relevant,	og	vil	når	
den blir gjeldene i Norge påvirke Statnetts rammebetingel-
ser innenfor en rekke områder. Det samlede økte oppgave-
omfanget vil kreve økte ressurser, og betydelig innsats og 
endringer i årene som kommer.

Oslo 8. november 2012
Styret i Statnett SF
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Den	tredje	el-markedspakken	referer	seg	til	forordning	714/2009	om	grensehandel,	direktiv	2009/72	om	det	indre	marked	for	elektrisitet	og	forordning	713/2009	
om	opprettelse	av	samarbeidsorganet	for	energiregulatorer	på	EU	nivå	(ACER).	Regelverkspakken	er	kommet	på	plass	for	å	understøtte	overordnede	målsetninger	
og	strategi	om	konkurranse,	energiforsyningssikkerhet	og	bærekraft.	Dette	overordnede	regelverket	suppleres	av	en	rekke	strategier	fra	EU	og	annet	regelverk.

1)
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Resultatregnskap
Statnett Konsern

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

DRIFTSINNTEKTER     

Driftsinntekter regulert virksomhet   1 298   1 300   3 813   4 062   5 316 

Andre driftsinntekter   62   39   180   118   181 

Sum driftsinntekter   1 360   1 339   3 993   4 180   5 497  

 

DRIFTSKOSTNADER     

Systemtjenester   153   153   388   424   575 

Overføringstap    81   160   411   676   854 

Lønnskostnad   195   163   591   493   660 

Av- og nedskrivning varige driftsmidler   205   186   588   555   798 

Andre driftskostnader   299   252   809   748   982 

Sum driftskostnader   933   914   2 787   2 896   3 869  

 

Driftsresultat   427   425   1 206   1 284   1 628  

 

Inntekt i tilknyttede selskaper   2   -   6   3   5 

Finansinntekter   37   17   77   53   80 

Finanskostnader   94   88   290   256   356 

Resultat før skattekostnad   372   354   999   1 084   1 357  

 

Skattekostnad   102   100   277   310   357  

 

Periodens resultat   270   254   722   774   1 000 

 

ØVRIGE RESULTATELEMENTER     

Endringer i virkelig verdi for kontantstrømsikringer   -43   -48   -49   -51   -51 

Skatt relatert til øvrige resultatelementer   11   13   13   14   15 

Øvrige resultatelementer   -32   -35   -36   -37   -36  

 

Totalresultat   238   219   686   737   964 

Hittil i årTredje kvartal
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Balanse

(Beløp i millioner kr)    30.09.12 30.09.11 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     17 290   16 701   17 396 

Anlegg under utførelse     4 116   2 877   2 437 

Investering i tilknyttet selskap     51   52   54 

Finansielle anleggsmidler     1 271   1 209   1 188 

Sum anleggsmidler     22 728   20 839   21 075  

 

OMLØPSMIDLER     

Kunde- og andre kortsiktige fordringer     751   901   1 138 

Investering i markedsbaserte verdipapirer     691   586   600 

Betalingsmidler     740   504   1 002 

Sum omløpsmidler     2 182   1 991   2 740 

 

Sum eiendeler     24 976   22 896   23 881 

 

EGENKAPITAL OG GJELD       

EGENKAPITAL      

Innskuddskapital      2 700   2 700   2 700 

Opptjent egenkapital      6 146   5 350   5 577 

Sum egenkapital      8 846   8 050   8 277 

 

LANGSIKTIG GJELD      

Utsatt skatt      463   422   406 

Pensjonsforpliktelser      371   336   353 

Andre forpliktelser      77   63   66 

Langsiktig rentebærende gjeld      12 503   9 790   10 974  

Sum langsiktig gjeld      13 414   10 611   11 799 

 

KORTSIKTIG GJELD      

Kortsiktig rentebærende gjeld      1 104   2 966   2 302 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld      1 406   1 063   1 232 

Betalbar skatt      206   206   271  

Sum kortsiktig gjeld      2 716   4 235   3 805  

 

Sum egenkapital og gjeld      24 976   22 896   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 1.1.2011   7 628   -22   7 650   4 953   -3   2 700 

Periodens resultat   774   -21   795   795   -   - 

Øvrige resultatelementer   -37   -   -37   -   -37   - 

Vedtatt utbytte   -315   -   -315   -315   -   - 

Oppkjøp datterselskap   -   43   -43   -43   -   - 

Egenkapital 30.9.2011   8 050   -   8 050   5 390   -40   2 700 

      

Egenkapital 1.1.2012   8 277   -   8 277   5 616   -39   2 700  

Periodens resultat   722   -   722   722   -   - 

Øvrige resultatelementer   -36   -   -36   -   -36   - 

Vedtatt utbytte   -117   -   -117   -117   -   - 

Egenkapital 30.9.2012   8 846   -   8 846   6 221   -75   2 700 

Statnett Konsern
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Kontantstrømoppstilling

(Beløp i millioner kr)    2012 2011 År 2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   

Resultat før skattekostnad     999   1 084   1 357 

Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler     4   -2   -3 

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger     588   555   798 

Periodens betalte skatt     -271   -566   -566 

Periodens resultatførte renter     284   230   320 

Periodens mottatte renter     34   34   43 

Periodens betalte renter     -338   -256   -332 

Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld     142   250   503 

Endring i andre tidsavgrensningsposter     2   -206   -592 

Resultat selskap konsolidert etter egenkapitalmetoden     -6   -3   -5  

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter     1 438   1 120   1 523 

   

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler     50   7   12 

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og anlegg under utførelse    -2 232   -1 873   -2 384 

Endring i investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet    -     3   -   

Endring i langsiktige lånefordringer     -     -2   -   

Mottatt utbytte      15   -     2 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter     -2 167   -1 865   -2 370  

   

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   

Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld     3 603   1 481   2 781 

Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld     -2 939   -1 050   -1 738 

Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer     132   306   367 

Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer     -212   -302   -375 

Utbetalinger av utbytte     -117   -315   -315 

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter     467   120   720 

   

Netto kontantstrøm for perioden     -262   -625   -127  

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

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt     740   504   1 002 

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 30.9.2012 er bundne 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	3.	kvartal	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 3. kvartal 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. 

Ved	utgangen	av	3.	kvartal	2012	var	årets	merinntekt	764	millioner	kroner	(863	millioner	kroner)	og	akkumulert	merinntekt	
inkludert	renter	var	3	417	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. Statnett 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     3 265   3 666   4 808 

Flaskehalsinntekter     706   559   768 

Inntekter til øvrige eiere i fellesnettene     -158   -163   -260  

Driftsinntekter regulert virksomhet     3 813   4 062   5 316  

Tillatt inntekt     3 049   3 199   4 296 

Mer-/mindre (-/+) -inntekt, ekskl. renter     -764   -863   -1 020  

Avsetning renter mer-/mindre (-/+) -inntekt     -36   -39   -44 

Endring i saldo for mer-/mindre (-/+) -inntekt     -800   -902   -1 064 

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

Endret saldo for mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter     -800   -902   -1 064  

Saldo mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter     -3 417   -2 455   -2 617 

Hittil i år



Side 17 | Statnett Kvartalsrapport 3:2012

Statnett
Husebybakken 28B
PB 5192 Majorstuen
0302 Oslo

Tel: 23 90 30 00
Fax: 22 52 70 01
www.statnett.no


