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Ekstraordinært foretaksmøte i Statnett SF – Statnetts egenkapital økes med 

3,25 milliarder kroner 
 
 
Det har i dag blitt avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Statnett SF, hvor det ble besluttet å øke Statnetts egenkapital 
med 3,25 milliarder kroner, samt endre foretakets vedtekter i samsvar med dette. 
 
Endring av Statnetts vedtekter § 5 
§ 5 i Statnetts vedtekter fastsetter at Statens innskudd i Statnett SF er 2 700 mill. kroner. I forbindelse med 
statsbudsjettet for 2014 har Stortinget bestemt å tilføre Statnett 3 250 mill. kroner i økt egenkapital. § 5 i Statnetts 
vedtekter vil derfor endres i tråd med dette. Foretaksmøtet vedtok at § 5 i Statnett SFs vedtekter skal lyde: 
 
”Statens innskudd i Statnett SF er 5 950 mill. kroner.” 
 
Endret utbyttepolitikk 
Statnett søkte i høst eier Olje- og energidepartementet om: (1) tilførsel av 3,25 milliarder kroner i ny egenkapital, (2) at 
det ikke betales utbytte i 2014 (for regnskapsåret 2013), og (3) endret utbyttepolitikk fra 50 % til 25 % utbytteandel for 
årene 2015, 2016 og 2017 (dvs for Statnetts regnskapsår 2014, 2015 og 2016). I statsbudsjettet for 2014 er det i 
tillegg til vedtaket om økning av Statnetts egenkapital også lagt opp til at det ikke betales utbytte i 2014, i samsvar 
med Statnetts søknad.  
 
Statnetts planlagte investeringer 
Bakgrunnen for at Statnett søkte sin eier om tilførsel av egenkapital er at foretaket planlegger omfattende 
investeringer i sentralnettet de neste årene. Statnetts planlagte investeringer for perioden 2013-2017 utgjør om lag 40 
milliarder kroner, som omfatter både nettinvesteringer, reinvesteringer i anlegg og nye IKT-løsninger. Det er planlagt 
betydelige investeringer også etter 2017. Investeringene er avgjørende for at Norge skal ha en forsvarlig 
kraftforsyning. 
 
Tilført egenkapital og endret utbyttepolitikk som omsøkt, gir grunnlag for at Statnett kan gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av sentralnettet som planlagt, og som forventet av eier.  
 
Vedlagt protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte den 17. desember 2013. 
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Statnett er Norges nasjonale nettselskap som eier sentralnettet, eller “riksveiene” i norsk strømforsyning. Strøm kan ikke lagres, 

men må produseres samtidig som den brukes. Statnett har det nasjonale ansvaret for å sørge for at strømproduksjon og 

strømforbruk er i balanse. Vi har ansvaret for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har 

på energisektoren. Statnett har 1 000 medarbeidere og hadde i 2012 en omsetning på 5,3 milliarder kroner. 
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