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Om konsernet

Selskapsstruktur

Lofotkraft er et regionalt energikonsern med virksomhet i hele Lofoten. Konsernet eies av de seks  
Lofotkommunene. Vår oppgave er å trygge hverdagen til våre kunder og investere i fremtidige  
løsninger som underbygger dette. Samtidig skal vi ivareta og utvikle våre eieres verdier. 

Vår kjernevirksomhet er transport av strøm gjennom vårt distribusjonsnett. Konsernets verdikjede  
inneholder også fakturering, avregning, produksjon og salg av strøm. Vi satser i tillegg på informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.  

Vårt eierskap innen installasjonsvirksomhet er også nært knyttet opp til vår hovedverdikjede.  

100% 100% 50% 100% 100%

50%75%

100%

Produksjon Vind Fakturaservice Eiendom

100%

NØKKELFAKTA

Årsverk (inkl. lærlinger): ........................... 160 inkl. Hovdan/Fr. Wangsvik
Hovedkontor: ............................................ Svolvær
Avdelingskontor/stasjoner: ..................... Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst
Overført kraft: ............................................ 412 GWh
Produksjon (middel): ................................ 47 GWh
Antall nettkunder: ..................................... 16 427
Antall Bredbåndskunder: ......................... 5 027
Km nett (høy og lavspent): ....................... 2 481 km
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Hovedtall (tall i hele tusen)

Lofotkraft Holding AS
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  -    -   

Driftskostnader  1 775  1 736 

Driftsresultat -1 775 -1 736

Netto finans  22 740  6 468 

Skattekostnad  602 -1045

Årsresultat 20 363 5 777

   

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  529 860  935 132 

Omløpsmidler  294 901  179 303 

Eiendeler 824 761 1 114 436

Egenkapital  403 018  402 655 

Gjeld  421 743  711 781 

Egenkapital og gjeld 824 761 1 114 436

Egenkapital andel 48,9 % 36,1 %

Resultatgrad 2,5 % 0,5 %

Lofotkraft AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  193 148  188 158 

Driftskostnader  173 594  163 625 

Driftsresultat 19 554 24 533

Netto finans  (12 686)  (12 015)

Skattekostnad  (2 010)  3 432 

Årsresultat 8 878 9 086

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  1 109 435  960 150 

Omløpsmidler  63 803  91 706 

Eiendeler 1 173 238 1 051 856

Egenkapital  451 445  442 567 

Gjeld  721 793  609 289 

Egenkapital og gjeld 1 173 238 1 051 856

Egenkapital andel 38,5 % 42,1 %

Resultatgrad 10,1 % 13,0 %

Lofotkraft Bredbånd AS
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  52 723  47 103 

Driftskostnader  42 949  39 858 

Driftsresultat  9 774 7 245

Netto finans  (2 929)  (3 310)

Skattekostnad  1 587  1 068 

Årsresultat  5 258 2 867

   

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  170 731  151 896 

Omløpsmidler  10 959  13 236 

Eiendeler  181 690 165 132

Egenkapital  42 730  37 473 

Gjeld  138 960  127 659 

Egenkapital og gjeld  181 690 165 132

Egenkapital andel 23,5 % 22,7 %

Resultatgrad 18,5 % 15,4 %

Lofotkraft Produksjon AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  12 334  13 843 

Driftskostnader  10 845  10 876 

Driftsresultat  1 489 2 966

Netto finans  (575)  (867)

Skattekostnad  448  568 

Årsresultat  466 1 532

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  63 471  53 796 

Omløpsmidler  7 431  8 793 

Eiendeler  70 902 62 589

Egenkapital  37 644  38 056 

Gjeld  33 258  24 533 

Egenkapital og gjeld  70 902 62 589

Egenkapital andel 53,1 % 60,8 %

Resultatgrad 12,1 % 21,4 %
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Styret i Lofotkraft Holding AS har bestått av: Fra venstre: Søren Fredrik Voie (styreleder), Bjørga 
Delp (styremedlem), Ole Hammer (styremedlem), Lillian Rasmussen (styremedlem), Stein Iversen 
(styremedlem), Ragnar J. Bjørgaas (styrets nestleder), Arnt M. Winther (adm. direktør), Jon Sverre  
Davidsen (styremedlem), Susan Berg Kristiansen (styremedlem), Eva-Karin Busch (styremedlem), 
Svein Magne Andorsen (styremedlem) og Arnfinn Ellingsen (styremedlem).

Lofotkraft Vind AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter

Driftskostnader 1616  1 015 

Driftsresultat -1 616 -1 015

Netto finans 1  (1)

Skattekostnad

Årsresultat -1 615 -1 016

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler 0  1 426 

Omløpsmidler  42  8 

Eiendeler 42 1 434

Egenkapital -500  1 115 

Gjeld 542  318 

Egenkapital og gjeld 42 1 434

Egenkapital andel 77,8 %

Resultatgrad

Lofotkraft Fakturaservice AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  7 748  8 571 

Driftskostnader  6 431  6 842 

Driftsresultat  1 317 1 729

Netto finans  75  105 

Skattekostnad  404  499 

Årsresultat  988 1 335

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  316  251 

Omløpsmidler  6 731  7 102 

Eiendeler  7 047 7 352

Egenkapital  2 805  3 322 

Gjeld  4 242  4 030 

Egenkapital og gjeld 7 047 7 352

Egenkapital andel 39,8 % 45,2 %

Resultatgrad 17,0 % 20,2 %
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Hovdan AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  43 708  41 301 

Driftskostnader  35 592  33 280 

Driftsresultat 8 116 8 021

Netto finans 420  379 

Skattekostnad  2 298  2 261 

Årsresultat 6 238 6 138

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  20 426  20 637 

Omløpsmidler  26 157  24 674 

Eiendeler  46 583 45 311

Egenkapital  28 261  28 022 

Gjeld  18 322  17 473 

Egenkapital og gjeld 46 583 45 495

Egenkapital andel 60,7 % 61,6 %

Resultatgrad 18,6 % 19,4 %

Kraftinor AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  303 954  358 810 

Driftskostnader  281 693  346 490 

Driftsresultat  22 261 12 320

Netto finans  (509)  (1 019)

Skattekostnad  5 729  2 983 

Årsresultat  16 022 8 318

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  8 393  7 905 

Omløpsmidler  123 328  111 420 

Eiendeler 131 720 119 325

Egenkapital  67 891  67 869 

Gjeld  63 829  51 456 

Egenkapital og gjeld 131 720 119 325

Egenkapital andel 51,5 % 56,9 %

Resultatgrad 7,3 % 3,4 %

Fr. Wangsvik AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  34 390  29 909 

Driftskostnader  32 322  29 824 

Driftsresultat 2 068 84

Netto finans  (95)  204 

Skattekostnad  574  30 

Årsresultat 1 399 258

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  5 400  5 383 

Omløpsmidler  15 545  12 676 

Eiendeler 20 945 18 059

Egenkapital  10 066  8 667 

Gjeld  10 879  9 393 

Egenkapital og gjeld 20 945 18 059

Egenkapital andel 48 % 48 %

Resultatgrad 6,0 % 0,3 %

Lofotkraft Eiendom AS 
Resultatregnskap 2015 2014

Driftsinntekter  21 267  8 215 

Driftskostnader  9 743  8 635 

Driftsresultat 11 524 -420

Netto finans  254  166 

Skattekostnad  3 101  (69)

Årsresultat 8 677 -185

Balanse pr. 31.12 2015 2014

Anleggsmidler  1 899  13 710 

Omløpsmidler  34 081  12 005 

Eiendeler 35 980 25 715

Egenkapital  21 397  25 291 

Gjeld  14 583  424 

Egenkapital og gjeld 35 980 25 715

Egenkapital andel 59 % 98 %

Resultatgrad 54 % -5 %

Hovedtall forts. (tall i hele tusen)



Lofotkrafts visjon:

Vår kvalitets- og miljøpolitikk:
Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet - både 
når det gjelder produkter, tjenester, miljø, mennesker og vår 
måte å arbeide på.

Vi skal: 
• alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø
• kartlegge og oppfylle kundens krav med sikte  

på økt kundetilfredshet
• oppfylle myndighetenes og eiernes krav,  

med ekstra fokus på helse, miljø  
og sikkerhet

• ha faglig dyktige, motiverte og  
engasjerte medarbeidere

• kontinuerlig forbedre oss

Våre verdier:
• Pålitelig
• Modig
• Imøtekommende

Våre standarder:
• Vi tar kundene på alvor
• Vi er ett lag
• Vi snakker med hverandre
• Vi holder frister
• Vi utvikler oss

Trygger hverdagen 
- Investerer i framtiden

7Lofotkraft
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Betraktninger 2015
Arnt M. Winter
Administrerende direktør

Vi ble igjen utfordret av naturkreftene i 2015, og 
denne gangen ble vi rammet hardt. Ekstrem-
været OLE traff Lofoten en lørdag formiddag 
i februar 2015, og i løpet av noen få timer var 
skadene på ledningsnettet til Lofotkraft så store at 
samtlige av våre kunder var uten normal strøm-
forsyning. Etter noe omkobling fikk vi deler av 
nettet inn igjen, men ca 18 000 mennesker var 
uten normal strømforsyning i 24 timer. Og det 
skulle gå opptil flere dager før alle var koblet til 
nettet i igjen. Siste kunde var provisorisk tilkoblet 
nettet etter 4,5 døgn. Etterarbeidet tok over en 
måned før alle skader var rettet. Dette viser hvor 
sårbar en av våre viktigste infrastrukturer er. Selv 
om Lofotkraft de senere årene har investert flere 
hundre millioner i nytt nett er det ikke mulig å 
investere seg ut av å bli kraftig påvirket av et 
ekstremvær av typen OLE. Da vil nettet og nett-
leien bli så dyr at våre kunder ikke klarer å bære 
den økonomiske byrden. En god del av skadene 
som var påført nettet denne gangen, var frem-
medlegemer som blåste inn i ledningsnettet og 
skadet det, disse skadene kan man uansett ikke 
investere seg «bort fra» uten å legge alt nett i 
bakken. Vår beliggenhet og vår topografi gjør 
at vi rammes hardt av denne typen vær og dette 
er et fenomen som meteorologene spår vil skje 
oftere fremover. Jeg mener at dette bevitner at 
Lofoten er spesielt utsatt for ekstremvær og at vi 
har en spesielt utfordrende forsyningssituasjon 
siden vi ikke har flere ringforbindelser som mater 
strøm inn i til regionen. Vi har lange og kostbare 
ledningslinjer inn til Lofoten, i tillegg til at vi har 
mange og kostbare sjøkabler som forsyner de 
mange øyene i regionen. Dette gjør lednings-
nettet kostbart og siden vi også har en forholdsvis 
grisgrendt bosetning, blir nettleien høy. Jeg 
mener det er en klar systemfeil, når vi som nasjon 
har bestemt at det skal bo mennesker og være 
høyteknologisk industri med stort strømbehov, på 
de ytterste øyer, men kostnaden for et strømnett 
som tilfredsstiller dagens krav, bare skal bæres av 
befolkningen i Lofoten. Innenfor andre områder 
ser vi at det satses tungt på Lofoten som region. 
Myndigheten bruker en stor andel offentlig 
midler innenfor ras og veisikring, havneutbyg-
ging og ikke minst reiseliv. Dette er vel og bra, 

men dersom ikke myndighetene sørger for å se 
sammenhengen og totaliteten i en region og gir 
utbygging av vår viktigste infrastruktur, lednings-
nettet for strøm, levelige kår, hjelper det ikke å 
bruke midler innfor hverken vei, havn eller turisme 
dersom næringslivet i regionen flytter ut på 
grunn av dårlige rammebetingelser ved for høye 
strømutgifter. Her bør myndighetene nå aksep-
tere at Lofoten er et spesielt utsatt og krevende 
område å transportere strøm i og opprette en 
fremtidsrettet ordning for utjevning av nettleien 
for befolkningen i områder som Lofoten. Da vil 
ikke byrden med fornyelse av ledningsnettet føre 
til avfolking og utflytting av næringsvirksomhet. 
Positivt i denne sammenheng er det derfor at 
Statnett overtar siste del av Lofotringen når vi i 
høst har ferdigstilt bygging av ny hovedstrøm-
forsyning til Lofoten på strekningen Kvitfossen – 
Kanstadbottn. Lofotkraft og Lofoten vil da få flyttet 
tilknytningspunkt til sentralnettet fra Kanstadbottn 
til Kvitfossen, noe som vil innebære en klar kost-
nadsbesparelse for vår kunder. At vi i selskapet 
da selger noe av «sjelen» vår, får så være. Totalt 
sett vil kostnadsbesparelsene, og ikke minst det at 
det vil bli en aktør som eier og drifter Lofotringen, 
gi mange positive virkninger som kommer både 
våre kunder og oss til gode.

Lofotkraft har nå i over to år utredet 
sammenslåing av nett og bredbåndsvirksomheten 
med Vesterålskraft. Det å utrede sammenslåing 
av virksomheter er i utgangspunktet en utfor-
drende prosess. De ansatte kan føle utsikkerhet 
vedrørende sine arbeidsplasser og prosessen tar 
både fokus og ressurser. Det har vært en åpen 
prosess med bred deltagelse og stort engasje-
ment. Arbeidet har hatt god kvalitet og resultatet 
synes jeg taler for seg. Administrasjonen i begge 
selskaper har anbefalt å gå videre i arbeidet og 
fortsette mot en fusjon av både bredbånd og nett. 
Dette er støttet av samtlige arbeidstaker- 
organisasjoner i både Vesterålskraft og Lofotkraft, 
og flertallet i konsernstyrene i begge selskaper 
har støttet administrasjonenes anbefaling. Det 
er derfor synd at eierne i Vesterålskraft sa nei til 
videre arbeide med utredningene og stoppet 
prosessen. Jeg mener Vesterålskraft og vi er en 
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god «match», som ville gitt mange positive ring-
virkninger. Vi er komplementære på kompetanse, 
vi utfyller hverandre på sterke og svake sider og 
ikke minst er det et meget godt klima mellom 
organisasjonene. Med dette som bakgrunn 
tror jeg vi sammen kunne etablert gode frem-
tidsrettede organisasjoner og ville hatt et godt 
utgangspunkt for å løse våre oppdrag. Men som 
kjent «tvangsgiftemål» er ikke tillatt i Norge. Så da 
eierne av Vesterålskraft satte foten ned og sa nei, 
noe de er i sin fulle rett til, må vi bare ta dette til 
etterretning og finne andre løsninger på  
fremtidens utfordringer.

En av disse utfordringene ligger i 
endringene som er gjort i energiloven. I 2016 
ble det innført selskapsmessig og funksjonelt 
skille for alle energiselskaper. Det betyr et klarere 
skille mellom monopol og konkurranseutsatt 
virksomhet og innebærer at alle selskaper som 
driver nettvirksomhet må skille dette ut i egne 
juridiske enheter. Videre skal det ved funksjonelt 
skille forhindre at personer som sitter i ledende 
funksjoner i konkurranseutsatt virksomhet, som 
produksjon, bredbånd eller omsetning også 
kan styre og påvirke monopolvirksomheten. 
Bakgrunnen er ønsker om å hindre kryss-subsidie-
ring mellom monopol og konkurranseutsatt  
virksomhet. Lofotkraft innførte selskapsmessig 
skille da vi omorganiserte konsernet etter 
«holdingmodellen» i 2006, så dette får ingen 
konsekvens for oss. Funksjonelt skille er det mer 
usikkert hvordan vil slå ut for hos oss. OED har 
enda ikke utformet forskriftene som skal regu-
lere dette i detalj. I ytterste konsekvens kan dette 
medføre økte kostnader og lite optimal virksom-
hetsstyring av konsernet, men dersom forskriftene 
blir utformet slik de praktiseres i dag for selskap 
med flere enn 100 000 kunder vil det være  
akseptabelt. Uansett tror jeg dette er starten på 
en prosess som ender opp med en deling av 
bransjen i en monopol- og en konkurranse- 
utsatt del. 

2016 er også året da innføring av toveis 
kommunikasjon og smarte målere virkelig 
begynner å materialisere seg. Prosjektet er  

omfattende og ressurskrevende da samtlige 
målere hos våre kunder skal skiftes ut. Når 
prosjektet er innført vil den nye teknologien gi 
mange muligheter, men også en del utfordringer. 
La oss håpe at utfordringene blir overkommelig 
og at vi makter å utnytte potensialet i den nye 
teknologien, hvis ikke kan det vise seg at dette 
pålegget fra våre politikere ikke blir økonomisk 
forsvarlig ift nytteverdien, noe som jo vil bli 
beklagelig for våre kunder som uansett må betale 
regningen.

Konsernet flyttet høsten 2015 inn i nye 
tilpassede lokaler på Vorsetøya i Svolvær. Dette er 
et flott løft for oss som jeg allerede erfarer gir oss 
bedre intern kommunikasjon og større fleksibilitet 
i arbeidshverdagen. På sikt tror jeg de nye lokalen 
også vil bedre arbeidsmiljøet enda mer og gjøre 
oss i stand til å prestere enda bedre i en hektisk 
hverdag. 

Lofotkraft står foran mange utfordringer og 
muligheter. Vi er en organisasjon i stadig utvik-
ling, men med godt samarbeide mellom alle de 
kompetente medarbeiderne i konsernet er jeg 
sikker på at vi skal komme oss stødig gjennom 
dette, til beste for våre kunder, eiere og oss selv.

 

Selv om Lofotkraft de senere 
årene har investert flere hundre 
millioner i nytt nett er det ikke 
mulig å investere seg ut av å bli 
kraftig påvirket av et ekstrem-
vær av typen OLE.
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Styrets beretning konsern og 
Lofotkraft Holding AS
Virksomhet og eierforhold

Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommu-
nene i Lofoten med følgende fordeling:  Røst 2 
%, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, 
Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %.

Lofotkraft Holding AS’ heleide datterselskaper 
driver innen ulike næringsområder, Lofotkraft 
AS, driver nettvirksomheten i alle kommunene i 
Lofoten, kraftproduksjon gjennom det heleide 
datterselskapet Lofotkraft Produksjon AS, instal-
lasjonsvirksomhet gjennom Hovdan AS, utbyg-
ging og drift av fibernett i Lofoten, samt salg av 
telekommunikasjonstjenester gjennom Lofotkraft 
Bredbånd AS, fakturering og avregningstjenester 
gjennom Lofotkraft Fakturaservice AS, forvaltning 
av eiendomsmasse gjennom Lofotkraft Eiendom 
AS. Selskapenes og konsernets hovedkontor ligger 
i Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, 
Værøy og Røst.

For øvrig har konsernet deleierskap i følgende 
selskaper: Kraftinor AS er et regionalt omsetnings-
selskap hvor Nordkraft AS og Lofotkraft Holding AS 
eier 50 % hver av aksjene. Det samme er forholdet 
for selskapet Lofotkraft Vind AS. Selskapets formål 
er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon 
i Lofoten og å utvikle slike prosjekter. Lofotkraft 
Holding AS eier 25 % av aksjene i Nord Norsk 
Havkraft AS. Selskapet har som formål å posisjo-
nere eierne i forhold til havbasert vindkraft utenfor 
Nord-Norge, men satsingen er nå lagt på is inntil 
rammevilkårene og strategi på området blir endret.
 

Lofotkraft Holding AS 

Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. 
Selskapet sørger for koordinering av de andre 
forretningsområdene, samt optimalisering av 
kapitalstrukturen i konsernet. 

Herunder strukturering av konsernets kapital og 
kapitalbehov, samt vurdering og utvikling av nye 
forretningsområder. Selskapet har ikke investert i 
noen nye forretningsområder utenfor konsernet i 
løpet av 2015. 

Lofotkraft Holding AS hadde i 2015 et årsresultat 
på kr 20.362.948,-.

Lofotkraft AS

Aksjene i Lofotkraft AS eies av Lofotkraft Holding 
AS. Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksom-
het og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv 
overføring av energi til nettkundene.  
Den leverte kraftmengden i Lofoten utgjorde i 
2015 412 GWh.

Total avbruddskostnad (KILE) gikk opp med ca 
23,5 millioner i forhold til 2014 (i underkant av 
34,5millioner i 2015 mot 11 millioner kroner i 
2014). 

Lofoten ble i februar i 2015 rammet av ekstrem-
været OLE. Resultatet ble over 300 feil i lednings-
nettet. På det meste var hele forsyningsområdet 
uten strømforsyning, og ca 18 000 mennesker 
var uten regulær strømforsyning i opptil 24 timer. 
Selskapet hadde på det meste ca 100 personer, 
både egne og innleide, i arbeide med feilret-
tingen. Siste kunde med avbrudd var tilkoblet 
strømnettet 4,5 døgn etter at uværet traff Lofoten. 
Flere kunder var da tilknyttet nettet med provi-
soriske ordninger. Ekstremværet OLE resulterte 
alene til en KILE på 21,5 mill kr. I tillegg ble det 
utbetalt direkte kompensasjon for ekstra lange av-
brudd (USLA) på om lag 5,7 mill kr.  Skadene som 
ekstremværet påførte ledningsnettet i Lofoten var 
ekstreme. Et skadeomfang av denne dimensjonen 
og kompleksitet er en stor utfordring for orga-
nisasjonen, men ble løst på en fortreffelig måte. 
Det ble lagt ned en formidabel innsats av alle 
som deltok, og evnen til å jobbe effektivt og finne 
raske løsninger var to av grunnen til å det gikk 
relativt kort tid å gjenopprette forsyningen sett i 
forhold til det store omfanget av skader.

Selv om selskapet har og skal investere betydeli-
ge midler i oppgradering av linjenettet vil Lofoten 
fortsatt være en utfordrende region å overføre 
kraft til og i. For å redusere sannsynligheten for 
uønskede avbrudd og feilsituasjoner har selska-
pet i tillegg til en betydelig investeringsplan, også 
etablert omfattende vedlikeholdsplaner,. Selska-
pet gjennomfører også løpende vurderinger av 
risikoen på sine anlegg for å kunne iverksette 
forebyggende tiltak. For å redusere risikoen ved 
feilsituasjoner og avbrudd har selskapet i flere år 
arbeidet langsiktig med risiko og sårbarhetsana-
lyser vedrørende beredskap. Videre er det lagt 
ned et betydelig arbeid i å planlegge tiltak ved 
avbrudd, og analysere og lære av de større av-
bruddene vi har hatt de senere årene. Dette viser 
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nå gode resultater gjennom at vi har en bered-
skapsorganisasjon som fungerer godt, og som 
evner å håndtere de fleste utfordringer vi til nå 
har blitt stilt ovenfor i beredskapssammenheng, 
samtidig som organisasjonen takler et meget høyt 
aktivitetsnivå i normal drift.

Selskapet har videreført sin strategi og målsetting 
med oppgradering av linjenettet i 2015. Selska-
pet har investert 267  mill kr (inkl. 103mill kr i ikke 
ferdigstilte anlegg)i nye anlegg i ledningsnettet 
dette året. De største prosjektene er bygging av 
ny regionalnettslinje mellom Kvitfossen og Kan-
stadbotn og ferdigstillelse av ny 22 kV distribu-
sjonsnettslinje i Vest Lofoten. I 2015 fikk Lofotkraft 
konsesjon for ny regionalnettslinje fra Kvitfossen 
og vestover til Solbjørn, samt oppgradering av 
Kleppstad transformatorstasjon og ny stajsoner 
i Svolvær og Kvitfossen.  De første kontraktene 
er inngått, og i løpet av 2016 vil det bli oppstart 
på både linje- og stasjonsprosjektene. Totalt er 
prosjektene estimert med en kostnadsramme på 
over 500 mill kr, og vil bli et stort økonomisk løft 
for selskapet. 
Aktivitetsnivået i selskapet er høyt både innenfor 
drift, vedlikehold og investeringer, men med en 
god overlapp i forbindelse med naturlig avgang 
og en bevist satsing på rekrutering via lærlinger, 
samt innleie av ulike kompetanse og ressurser, 
håndterer organisasjonen dette bra. Dersom 
tilfeller lik ekstremværet OLE blir å forekomme 
jevnlig er dette noe som vil slite ut organisasjonen 
over tid. 

Bygging av ny regionalnettlinjen (hovedfor-
syningslinje til Lofoten) mellom Kvitfossen og 
Kanstadbottn avsluttes høsten 2016. Når pro-
sjektet er ferdig overtar Statnett eierskapet til 
linjen og den blir en del av sentralnettet i Norge. 
Statnetts overtagelse av linjen medfører da at hele 
”Lofotringen” er en del av sentralnettet. Dette er 
oppfyllelsen av et langsiktig mål for selskapet og 
vil trolig medfører bedre kontroll med strømfor-
syningen til Lofoten og Vesterålen, samtidig som 
det vil bidra til at nettleien i Lofoten ikke stiger 
like mye som ved at anleggene fortsatt skulle vært 
eid av Lofotkraft.  Lofotkraft har inngått en drift 
og vedlikeholdsavtale med Statnett vedrørende 
linjene de overtar som gjelder frem til 2017, med 
opsjon på forlengelse.

Lofotkraft deltar i samarbeidsprosjektet SORIA 
i forbindelse med den pålagte investeringen i 
automatisk måleravlesning og smart nett. Prosjek-
tet er noe forsinket, men fortsatt godt innenfor 
fristene satt av NVE for å ha løsningen operativ.  
Lofotkraft planlegger oppstart av montasje av nye 
målere medio 2017.

Lofotkraft AS hadde i 2015 et overskudd etter 
skatt på kr 8.877.857,-.

Hovdan AS 

Hovdan AS driver elektronisk entreprenør- 
virksomhet med hovedvekt på tjenesteyting, salg 
og service innenfor tradisjonelle elektroinstalla- 
sjoner, tele/data-nett, alarm og brannsikring,  
skipsinstallasjoner, automasjon og konsulent- 
tjenester. Hovedkontor er på Gravdal i Lofoten, 
med montørstasjon på Reine og avdelings- 
kontorer på Værøy og Røst. Lofotkraft Holding AS 
eier 75 % av aksjene i Hovdan AS. Resterende  
aksjer eies av Hovdan Holding, som er eid av 
Rune og Terje Hovdan. 

Hovdan AS er 100 % eier av aksjene i installa-
sjonsselskapet Fr. Wangsvik AS med kontor i 
Svolvær. Hovdan og Wangsvik dekker til sammen 
hele Lofoten og konkurrerer  dermed om større 
oppdrag i hele regionen.

Selskapet Hovdan AS hadde i 2015 et overskudd 
etter skatt på kr 6.322.437,- .   
 
Fr. Wangsvik AS hadde i 2015 et overskudd etter 
skatt på kr 1.399.296,-.

Lofotkraft Produksjon AS

Selskapet har sitt hovedkontor i Svolvær, og eier 
og driver 9 kraftstasjoner i Lofoten.

Selskapets virksomhet omfatter også inndekning 
av Lofotkrafts nettap og finansiell handel på Nord-
pools spotmarked. I tillegg skal selskapet bistå 
Lofotkraft i tunglastperioder og vil være en del av 
nødstrømsforsyningen ved behov.

Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde  49,7 
GWh, som er 4 % mer enn middelproduksjonen 
siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 29,9 
GWh pr 31.12.2015.  Kraftproduksjonen selges 
mot Nordpools spotmarked. 

Lofotkraft Produksjon fikk i 2015 konsesjon for 
utbygging av et småkraftanlegg på Laupstad i 
Vågan kommune. Med dagens utbyggingskost-
nader og lav kraftpriser må det nøye vurderes om 
anlegget skal realiseres. Konsesjonen har varighet 
på 5 år og selskapet har derfor god tid til å gjøre 
disse vurderingene. 

Lofotkraft Produksjon AS hadde i 2015 et  
overskudd etter skatt på kr 466.065 ,-.
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Lofotkraft Fakturaservice AS

Lofotkraft Fakturaservice driver fakturering, innfor-
dring og meldingsutveksling for nettselskap, kraft-
leverandører og selskap som leverer bredbånd-
stjenester. For tiden har selskapet avtaler med 
Lofotkraft AS, Kraftinor AS og Lofotkraft Bredbånd 
AS om leveranse av slike tjenester. Selskapet ar-
beider med å utvide sin kundeportefølje, men det 
er enda en viss reservasjon i bransjen til å sette 
bort disse tjenestene, selv om visse signaler kan 
tyde på at dette er på vei til å endre seg. 

Innføringen av sentral ELHUB, gjennomfakture-
ring og toveiskommunikasjon til samtlige målere 
(AMS), vil føre til betydelige endringer i de opp-
gavene som Lofotkraft Fakturaservice AS leverer 
til sine kunder i dag, og føre til en grunnleggende 
omlegging av hele kundeprosessen. Med innfø-
ring av gjennomfakturering flyttes fakturering av 
sluttkundene og påfølgende innfordringsoppga-
ver til kraftleverandør. Og når Elhub settes i drift, 
er det kraftleverandør som blir kundens primære 
kontaktpunkt i alle merkantile forhold. Videre er 
et av målene med Elhub at kraftmarkedet skal 
effektiviseres, blant annet ved at meldingsutveks-
lingen mellom kraftleverandør og nettselskap skal 
forenkles, og i større grad automatiseres. Innfø-
ring av AMS vil også radikalt endre prosessen 
med å innhente og kvalitetssikre målerverdier, 
og dette vil nok i større grad bli en «nett-prosess» 
enn i dag. Alle disse faktorene vil i betydelig grad 
påvirke premissene for fortsatt tjenesteleveranser 
fra Lofotkraft Fakturaservice AS.

Lofotkraft Fakturaservice AS hadde i 2015 et 
overskudd etter skatt på kr 987.820,-.

Lofotkraft Bredbånd AS

I perioden 2005 til 2015 er et fiberoptisk nett 
bygd i Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær, Leknes, 
Gravdal, Stamsund, Ballstad, Værøy og Røst.  
I tillegg er en fiber stamnetts-forbindelse mellom 
Svolvær og Sørvågen bygd. Denne er innom  
stedene Henningsvær, Stamsund, Ballstad,  
Leknes, Napp, Ramberg, Fredvang, Reine og  
Sørvågen. I 2015 fortsatte utbyggingen av fiber- 
optisk nett i Flakstad kommune. Fiberforbindelse 
til og mellom Værøy og Røst kommune er etablert 
i ny el kabel. 

Lofotkraft Bredbånd AS hadde i 2015 et  
overskudd etter skatt på kr 5 256 441,-.

Lofotkraft Eiendom AS

Selskapet har hatt som formål å forvalte de admi-
nistrative eiendommene som konsernet har eid. 
Siden oppstart har en samtidig som en har hatt 
fokus på drift, også jobbet mot et strategisk mål 
om at konsernet ikke skal binde kapital i eien-
dommer som en heller kan benytte til konsernets 
kjernevirksomhet. De siste årene har en derfor 
klart å realisere det aller meste av eiendommene 
og sitter i dag heller som leietaker hos utleiere 
som har eiendomsdrift som satsingsområde. 
Resultatet av denne strategiske prosessen er at en 
kommer til å avvikle selskapet i 2016 og overføre 
leiekontraktene til søsterselskaper i konsernet.

Lofotkraft Eiendom AS hadde i 2015 et over-
skudd etter skatt på kr 8.677.016,-.

Kraftinor AS

Lofotkraft Holding AS eier 50 % av aksjene i  
Kraftinor AS. Selskapets virksomhet er omsetning 
av kraft til sluttbrukere. Selskapets forretnings- 
kontor er i Narvik. Selskapet har utviklet flere  
tjenester for å styrke sin konkurransekraft og er 
godt posisjonert for videre vekst. 

Selskapet hadde i 2015 et overskudd etter skatt 
på kr 16.022.236,-.

Lofotkraft Vind AS

Lofotkraft Vind ble etablert i 2004. Lofotkraft og 
Nordkraft eier hver 50 % av selskapet. 

Selskapets formål er å kartlegge mulighetene 
for vindkraftproduksjon i Lofoten og utvikle slike 
prosjekter. Selskapet har søkt konsesjon om å få 
etablere landfast vindpark på Gimsøya (Gimsøya 
Vindpark). Etableringsområde er like ved områ-
det som er tiltenkt en eventuell storflyplass på 
Gimsøya og kommer i konflikt med denne. Sett 
i lys av dårlige rammebetingelser for vindkraft 
og konsernets fokus på utbygging av linjenettet i 
Lofoten, er selskapet besluttet avviklet av eierne. 
Avvikling vil skje i løpet av 2016.

Selskapet Lofotkraft Vind AS hadde i 2015 et  
underskudd etter skatt på kr  -1 615 275,-.
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Kvalitet og ISO sertifisering

Konsernet har siden kvalitetssystemet ble etablert 
i 2003 kontinuerlig arbeidet med forbedring av 
prosesser, produkter og tjenester. I 2010 ble kon-
sernets selskaper sertifisert etter ISO-standardene 
for kvalitet (9001) og miljø(14001). Vi får dermed, 
gjennom årlige eksterne revisjoner, verifisert ar-
beidet vi gjør innenfor kvalitet og miljø. De gode 
resultatene fra revisjonene viser at at vi jobber 
godt med styring av interne prosesser, kundefo-
kus, kommunikasjon, kompetansebygging, fokus 
påmiljøpåvirkning og kontinuerlig forbedring.
  

Arbeidsmiljø

Konsernet har etablert et system for gjennomfø-
ring av internkontroll. Gjennom intern-kontrollen 
skal en sikre at virksomheten planlegges, orga-
niseres og utføres i samsvar med krav i lover og 
forskrifter. Arbeidet med bruk av internkontroll 
som verktøy skal videreføres. Hele HMS-systemet 
i konsernet blir gradvis integrert med de øvrige 
rutiner som etableres som følge av kvalitetssys-
temet. HMS er, og skal fortsatt være, et fokusom-
råde for konsernet.

Konsernet har videreført sin IA- strategi. Sykefra-
været (eksklusiv Hovdan/Wangsvik)  gikk ytterli-
gere ned fra 4,0 % i 2014 til 3,3% i 2015. I motset-
ning til de siste årene, er det i 2015 liten variasjon 
i fraværet mellom selskapene, fra 3,6% i Lofotkraft 
Fakturaservice til 1,1% i Lofotkraft Produksjon.. 
Det er svært få tilbakemeldinger om arbeidsre-
latert sykefravær i konsernet, og det er lavt antall 
arbeidsulykker blant de ansatte. Vi hadde i 2015 6 
mindre arbeidsulykker, men ingen førte til fravær 
utover skadedatoen. Korttidsfraværet er stabilt 
lavt fra år til år, mellom 1 og 2 %. Variasjonene i 
samlet fravær fra år til år skyldes i hovedsak lang-
tidsfravær, noe som er vanskelig å påvirke. Bran-
sjetallene for 2015 er pr dato ikke mottatt, men 
vi forventer også i år å ligge under disse siden vi 
har såpass stor nedgang fra 2014 til 2015, både 
samlet i konsernet og i nettselskapet.  

Kjønnsfordeling og  
diskriminering

Det er 160 ansatte i konsernet, inklusive Hovdan/
Wangsvik, dette medregnet 16 lærlinger. Av disse 
er 133 menn og 27 kvinner. Selskapet tilstreber 
å rekruttere kvinner ved nyansettelser. Styret i 
Lofotkraft Holding AS består av 11 medlemmer, 8 
aksjonærvalgte og 3 ansatte representanter. 3 av 
de faste representantene og 3 av vararepresen-
tantene er kvinner.

Selskapet har et verdigrunnlag som tilsier at det 
er strengt forbudt å drive diskriminering på grunn 
av kultur, rase eller kjønn; eller drive med psykisk, 
fysisk, seksuell eller verbal trakassering. 

Forurensing av det ytre miljø

Etablering av kraftanlegg, linjer og annen infra-
struktur påvirker naturen og miljøet, og konsernet 
tilstreber å ta hensyn til natur og lokalmiljø ved 
gjennomføring av prosjekter. Vannkraft har som 
energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, 
og at den ikke forurenser luft eller vann. Kon-
sernet engasjerer seg for å redusere bruken av 
forurensende energibærere.  

Regnskapsinformasjon

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2015 er satt opp under den 
forutsetning. 

Konsernets resultat viser et overskudd etter skatt 
på kr 31 799 578,-. Lofotkraft Holding AS viser et 
overskudd etter skatt på kr 20 362 948,-.  
Konsernets egenkapitalandel er 38 % etter årets 
disponeringer. 

Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til 
kurs- og renterisiko. Likviditetsrisikoen er redusert 
med inngåelse av en konsernkonto ordning med 
DNB ASA som innehar en total kredittramme på 
kr 775 mill. 

Finansposter i konsernet viser et underskudd på 
-10 mill. kr. Lofotkraft Holding AS har et overer-
skudd på finansposter på kr 22,7 mill. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resul-
tatregnskap og balanse med noter og konsern-
regnskap ellers fyllestgjørende informasjon om 
driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller 
ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt 
som er av betydning ved bedømmelsen av selska-
pet.

Styret foreslår følgende anvendelse av Lofotkraft 
Holding AS resultat etter skatt:
(Tall i hele 1000)

Årsresultat............................................... kr 20 363
Utbytte .................................................... kr     10 000
Overført fra annen egenkapital     ....... kr 10 363
Sum overføringer og disponeringer ... kr 20 363
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Fremtidsutsikter

Stortinget har vedtatt Olje- og Energidepartemen-
tets forslag til selskapsmessig og funksjonelt skille 
i energibransjen for å få et tydeligere skille  
mellom konkurranseutsatt og monopol virksom-
het. Dog ved å forlenge innføringen og over-
gangsperioden til 5 år. For konsernet Lofotkraft får 
dette ingen umiddelbar effekt. Konsernet imple-
menterte holdingmodellen, og således  
selskapsmessig skille allerede i 2006. Konsernet 
har således 5 år på seg til å tilpasse styringsstruk-
turen i konsernet til et funksjonelt skille. Dette gir 
god til til tilpasning og ikke mist avvente hvordan 
dette blir praktisert. En større utfordring er etable-
ring av en sentral ELHUB, innføring av toveis- 
kommunikasjon og kundesentrisk modell.  
Når dette blir en realitet skal flere av arbeidsopp-
gavene som utføres av konsernet i dag i fremtiden 
enten skje i den sentrale ELHUB eller av omset-
ningsselsapene. For å tilpasse oss dette kan flere 
modeller velges, og konsernet vil bruke 2016 til å 
forta strategiske valg for de deler av virksomheten 
som blir berørt av dette. 

Myndighetenes har gitt tydelige signaler om at 
de ønsker strukturelle endringer i bransjen mot et 
klarere skille mellom monopol og konkurranse- 
utsatt virksomhet, og større nettselskaper. Videre 
har NVE fått fullmakt til å endre reguleringen slik 
at nettselskaper som ikke kommer ut som 100% 
effektive etter deres modell får en strammere  
økonomi og således få utfordringer med å både 
drive et forsvarlig vedlikehold og gjennomføre 
nødvendige ny og reinvesteringer. Med bak- 
grunn i dette startet Vesterålskraft og Lofotkraft  

 
et utredningsarbeid for å vurdere om det er 
hensiktsmessig å slå sammen nett- og bredbånds-
virksomheten. Utredningen konkluderte med å 
anbefale dette, noe som ble støtte av samtlige 
arbeidstagerorganisasjoner og begge konsern- 
styrer. Men eierne i Vesterålskraft har satt foten 
ned for å realisere dette. Strukturelle endringer 
er eiernes avgjørelse og Lofotkraft respekterer 
fult ut hva eierne i Vesterålskraft har bestemt, 
men både konsernstyret og administrasjonen i 
Lofotkraft mener vi går glipp av en fremtidsrettet 
løsning som ville lagt grunnlagt for bedre og mer 
fleksibel beredskap, mer robuste enheter med 
bedre grunnlag for å takle fremtidige utfordringer 
og ikke minst en mer attraktiv arbeidsplass som 
kunne trukket til seg nødvendig kompetanse. Men 
det er viktig at Lofotkraft fortsetter utviklingen av 
konsernet. 

Administrasjonen har fått i oppdrag hos eiere og 
konsernstyret å vurdere muligheten til å slippe 
andre eiere inn i konsernet i de ulike datter- 
selskaper, forutsatt at morselskapet har kontroll. 
Dette for å sikre kapital til utvikling, og om mulig 
frigjøre noe kapital til eierne. Det forventes av 
en anbefaling legges frem til behandling i løpet 
av høsten. Videre vil det pågå en kontinuerlig 
fordring av effektivitet gjennom innføring av lean 
som metodikk i hele konsernet. Konsernet vil også 
utvikle nye tjenester til sine kunder og sørge for 
å delta i digitaliseringen de tjenester hvor det er 
formålstjenlig slik at våre kunder og medarbeider 
stadig får en enklere hverdag.

Styret i Lofotkraft Holding AS

Søren Fredrik Voie
Styreleder

Ragnar J.  
Bjørgaas

Styrets nestleder

Eva-Karin  
Busch

Styremedlem

Bjørga Delp 
Styremedlem

Arnfinn  
Ellingsen 

Styremedlem

Lillian Rasmussen
Styremedlem

Susan Berg  
Kristiansen

Styremedlem

Stein Iversen
Styremedlem

Ole Hammer
Styremedlem

Svein Magne  
Andorsen

Styremedlem

Jon Sverre  
Davidsen 

Styremedlem

Arnt M. Winther 
Adm. direktør

Svolvær, 31. desember 2015,
29. april 2016
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Nettleie og rammevilkår var et selvsagt tema sist olje- og energiminister 
Tord Lien kom til Lofoten for å treffe Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther  
(bildet). Men hva er egentlig nettleie? Og hvorfor er den høyere i Lofoten 
enn mange andre steder?

Nettleia utgjør en stor del av strømutgiftene våre, 
og mange mener den er altfor høy. 

Men det grunnleggende først: Hva er nettleie?

Kort fortalt er nettleia en avgift som dekker kost-
nadene til utbygging, drift og vedlikehold av 
strømnettet. Staten tar en vesentlig del av avgiften 
gjennom såkalt forbruksavgift, og andelen som 
nettselskapene sitter igjen med varierer. 27 pro-
sent av nettleia til privatkundene ender hos staten, 
resten skal dekke investeringer, drift og vedlike-
hold.

De fleste strømkunder mottar to fysiske regninger, 
en for nettleia og en for strømmen. Men hva er 
egentlig forskjellen på strøm og nettleie?

– Forskjellen er ganske enkel, sier prosjektleder 
Harald Varvik Johnsen i Lofotkraft.

– Hvis du bestiller et tonn bananer til Lofoten fra 
Oslo, så må du ha en lastebil for å kjøre dem.  

Nettet er lastebilen, bananene er strømmen.  
Verre er det ikke.

Men hvorfor er nettleia høyere her i Lofoten enn 
mange andre steder i Norge?

Dét svaret er mer komplisert.

Arnt M. Winther har hatt ansvar for de strategiske  
valgene i Lofotkraft siden han ble ansatt som 
administrerende direktør i 1997. Helt sentralt er 
beslutningene som er avgjørende for dagens 
nettleie-nivå.

– Energiloven fra 1992 er utgangspunkt for dagens 
kraftsystem, da kom skillet mellom monopolvirk-
somhet (nettdrift/transport av energi) og konkur-
ranseutsatt produksjon og omsetning (salg av 
kraft). Myndighetene innførte insentiver for en 
tenkt situasjon med 8-10 dominerende krafts-
elskap, men den utviklingen kom aldri – fordi de 
mange små kraftselskapene tilpasset seg de nye 
reguleringene.

Hvorfor er nettleia så høy?

Tekst: PETER RAAUM - Foto: TORE BERNTSEN OG ESPEN MORTENSEN

➤
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– Vi var teknisk konkurs med de rammevilkårene 
vi hadde fått, og var tvunget til noen dramatiske 
valg. Vår situasjon er spesiell, fordi egenproduksjo-
nen er liten (12 prosent) og fordi topografien gjør 
nettet sårbart og utsatt. Vi nedbemannet med 25 
prosent, og fikk eiernes støtte til å prioritere det 
vi mente er nettselskapets viktigste oppgave: En 
sikker strømleveranse. Det krevde enorme investe-
ringer i et nett som begynte å bli gammelt, og de 
investeringene hadde som konsekvens at nettleia 
gikk opp og avkastningen ned.

– Men vi fikk gjennomslag hos eierne, og har job-
bet etter samme strategi siden, sier Arnt Winther.

Det meste av kraftnettet i Lofoten ble bygget på 
1950, -60 og -70-tallet – med statlig støtte. Når 
stadig større deler av nettet blir for gammelt og 
ustabilt, må det bygges nytt. Men nå får man ikke 
lenger statlig støtte til slik utbygging. Derimot har 
klimaendringer og stadig mer uvær ført til at myn-
dighetenes krav til nettet er vesentlig skjerpet.

Under orkanen Ole forrige vinter var det vold-
somme ødeleggelser på de gamle delene av 
nettet, men den nye delen av anlegget klarte seg 
bra. Regningen for den forbedringen, ender hos 
befolkningen i Lofoten.

Kostnadene stiger ytterligere med Lofotens topo-
grafi og geografiske forhold for Lofoten er et av 
de ytterst få områdene i Norge hvor strømmen går 
til, og ikke gjennom. Det meste av strømmen må 
fraktes inn hit via nettet fra innlandet. Tre andre 
momenter driver kostnadene opp:

Det langstrakte nettet har et varmetap som tilsva-
rer den produksjonen som faktisk skjer i Lofoten. 

I det nye nettet blir riktig dette tapet mindre, men 
fortsatt betydelig.
Lofotkraft har en høyere andel sjøkabel enn noe 
annet nettselskap, sjøkabler som er dyre å legge 
og kostbare å rette feil på dersom det oppstår, 
men ellers billigere vedlikeholde.
Regionens desidert største strømforbruker ligger 
nesten ytterst i nettet, på Værøy. Nettet er dimen-
sjonert deretter. Flere kunder på et mindre område 
ville redusert prisen på nettleia, men slik er nå 
engang ikke Lofoten.
– Det er tilfeldigheter som fører til at det er som 
det er. Det er for eksempel et nasjonalt ønske at 
det skal bo mennesker på Værøy og Røst. Hvorfor 
skal Lofotens øvrige befolkning betale en så stor 
andel av regninga for at den bosetningen skal 
opprettholdes? Jeg mener nasjonen skal være 
med på regninga, akkurat som med Svalbard. Når 
det bestemmes at vi skal være der, må det gis 
levelige vilkår til dem som skal være der, sier Arnt 
M. Winther – og fortsetter:

–  Vi har brukt 260 millioner kroner på å fornye 
strømnettet til de under 1300 menneskene som 
bor på Værøy og Røst. Det er en vanvittig pris. 
Skulle de betalt selv, så er det selvfølgelig ingen 
som hadde bodd der.

Lofotkraft er i gang med utbedringer av nettet som 
vil koste mer enn én milliard kroner.

– Vårt investeringsløp går til 2021. Nettleia vil stige 
fram til da, deretter vil den flate ut og falle. Vi har 
vært bunn ærlige med eierne fra dag 1. Primærmå-
let er færre avbrudd og høyere oppetid. For 10-15 
år siden var det greit at strømmen var borte en tid, 
i dag er det ikke det. Du kan ikke drive næringsliv 
med den ustabiliteten.

– Er du glad for valget dere gjorde?

– Hadde vi fortsatt som mellom 2002 og 2005, ville 
linjenettet i Lofoten vært så dårlig at det spørs om 
det hadde gått bra. Vi har brukt mye krefter på å 
sjekke igjen og igjen hva som kreves. Og så har 
vi gjentatt og gjentatt og gjentatt beskjeden. Det 
letter jo beslutningene at eierne som skal støtte de 
store investeringene, er de samme som vil være 
uten strøm ved større feil og utfall. De ser hva det 
koster samfunnet å være uten strøm. Og det blir 
lettere for dem å velge langsiktig investeringer 
framfor kortsiktig utbytte.

– Hva sier du til naboen?

– Jeg sier at det blir dyrere enn det er i dag, men 
det er prisen vi må betale for å ha et sikkert og 
godt strømnett når myndighetene har lagt de  
rammebetingelsene som de har – om at det ikke 
skal subsidieres, svarer Arnt M. Winther.
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Resultatregnskap 2015 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2014 2015 Note 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

179 377 176 401 Energiomsetning, nettleie

-1 169 6 315 Mer-/mindreinntekt 13

124 602 148 470 Andre driftsinntekter

302 810 331 186 Sum driftsinntekter 2,3

6 352 1 125 Energikjøp

41 776 41 766 Kjøp av varer og tjenester for videresalg

84 947 95 677 Lønnskostnader 5, 6

53 775 61 747 Ordinære avskrivninger 4

73 778 81 074 Andre driftskostnader 5, 19 1 775 1 736

260 629 281 388 Sum driftskostnader 2 1 775 1 736

42 181 49 797 Driftsresultat 2 -1 775 -1 736

FINANSINNTEKTER (+)  
OG KOSTNADER (-)
Utbytte og konsernbidrag fra  
datterselskaper

8 20 668 4 125

3 651 7 302 Andel resultat i tilknyttede selskaper 8 8 000 4 500

Renteinntekter fra foretak i samme  
konsern

6 551 15 770

2 126 2 538 Renteinntekter 1 735 1 559

120 219 Andre finansinntekter

95 1 129 Netto verdiøkning markedsbaserte  
omløpsmidler

16 1 129 95

Rentekostnader til foretak i samme  
konsern

846

Netto verdi red. markedsbaserte omløps-
midler

16 4 000

19 525 19 696 Rentekostnader 9 881 18 719

512 1 634 Andre finanskostnader 1 463 15

-14 045 -10 142 Netto finansposter 22 740 6 468

28 137 39 655 Ordinært resultat før skattekostnad 20 965 4 732

6 776 6 421 Skattekostnad på ordinært resultat 7 602 -1 045

21 361 33 234 ÅRETS RESULTAT 14 20 363 5 777

1 146 1 434 Herav minoritetens andel av årets resultat 8

OVERFØRINGER  OG DISPONERINGER

Avsatt til utbytte 14 10 000 10 000

Overført til/fra annen egenkapital 14 10 363 -4 223

Sum overføringer og disponeringer 14 20 363 5 777
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Balanse pr. 31.12.2015 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2014 2015 Note 2015 2014

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Rettigheter, varemerker 4

1 900 Goodwill 4
Utsatt skattefordel 7 2 908 3 510

Varige driftsmidler

23 542 17 004 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, 18

841 744 979 897 Kraftstasjoner, fordelingsanlegg 4, 18

150 100 167 625 Fiberoptiske anlegg 4

42 043 42 793 Driftsløsøre, inventar maskiner og anlegg 4

86 611 105 597 Anlegg under utførelse 4
Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskaper 8 358 929 358 929

39 990 39 292 Investeringer i tilknyttede selskaper 8 54 148 58 148

4 865 4 865 Investeringer i andre selskap 9 2 2

Langsiktige utlån til konsernselskap 103 855 514 525

30 782 29 091 Pensjonsmidler 6

1 873 11 924 Langsiktige fordringer og plasseringer 10 019 19

1 223 450 1 398 088 Sum anleggsmidler 529 860 935 132

Omløpsmidler

9 579 10 872 Varer 3

87 766 66 665 Kundefordringer 12, 18 1

Kortsiktige fordringer på konsernselskap 201 808 62 134

Kortsiktige fordringer på tilknyttede 
selskaper 8

8 000 4 000

14 994 12 057 Andre kortsiktige fordringer 11, 13 260 75

2 867 611 Plasseringer i aksjer og obligasjoner 16, 18 611 2 867

21 809 110 891 Likvide midler 17 84 222 110 227

137 014 201 096 Sum omløpsmidler 294 901 179 303

1 360 464 1 599 184 SUM EIENDELER 2 824 761 1 114 435
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 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2014 2015 Note 2015 2014

Egenkapital

Innskutt egenkapital

44 000 44 000 Aksjekapital 14, 15 44 000 44 000

347 781 347 781 Overkurs 14 347 781 347 781

Opptjent egenkapital

181 602 203 402 Annen egenkapital 14 11 237 874

573 383 595 182 Sum egenkapital før minoritetsinteresser 403 018 392 655

7 368 7 302 Minoritetsinteresser 8, 14

580 750 602 484 Sum egenkapital 403 018 392 655

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

17 333 19 571 Pensjonsforpliktelser 6

45 772 47 292 Utsatt skatt 7

63 105 66 863 Sum avsetning for forpliktelser

Langsiktig gjeld

538 161 275 475 Gjeld til kredittinstitusjoner 18 198 141 538 161

Pensjonsforpliktelser

Langsiktig gjeld konsern

Ansvarlig lån 

1 755 1 654 Øvrig langsiktig gjeld 18

539 915 277 128 Sum annen langsiktig gjeld 198 141 538 161

Kortsiktig gjeld

50 969 51 686 Leverandørgjeld 231 171

1 442 3 688 Betalbar skatt 7

24 873 20 969 Skyldig offentlige avgifter 

38 439 520 842 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 180 842 148 656

11 375 11 500 Skyldig utbytte 14 10 000 10 000

Kortsiktig gjeld til konsernselskap 32 529 23 778

49 596 44 024 Annen kortsiktig gjeld 10, 13 1 016

176 693 652 708 Sum kortsiktig gjeld 223 602 183 620

1 360 464 1 599 184 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 824 761 1 114 435
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Over 300 brudd på strømnettet. Nærmere 60 montører i felten for å rette 
feil. Slik møtte Lofotkraft ekstremværet «Ole».

Værmeldingene i dagene før orkanen feide inn 
over Lofoten etterlot ingen tvil om at det var 
utfordringer i vente:

– Når det varsles dårlig vær er det prosedyre å 
samle beredskapsledelsen for å vurdere forhøy-
et beredskap. Med varslene før «Ole» var det 
opplagt at vi måtte gjøre noe, sier Eirik Storeide, 
leder for operativ drift i Lofotkraft.

Og forberedelsene ble omfattende:
• Doble vaktlag fra fredag til søndag. En van-

lig helg klarer tre mann å rette alle feil som 
oppstår. Nå ble grunnbemanningen doblet, 
i tillegg til at alle de nær 40 montørene i sel-
skapet, pluss snaut 20 innleide montører, ble 
forespurt om å være klare.

• Alle aggregater ble testet, drivstoffleveranser 
ble sikret, kommunenes prioriteringslister 
over hvem som skal få aggregat ble gjennom-
gått.

• To helikoptere ble bestilt, gravemaskiner stod 
klare på lastebiler, i tillegg til at entrepenøren 
Lofotkraft har avtale med stod klar for utryk-
ning døgnet rundt.

– Vi skjønte jo at dette ville bli ille da vi sjekket 
og dobbeltsjekket alle værprognoser. Og vi var 
klare. Det er et veldig stort apparat som settes i 
sving på kort tid. Natt til lørdag fikk vi de første 
alarmene om at nettet begynte å ramle ut, og 
som vakthavende dro jeg ned til driftssentralen 
klokka tre. Vi kalte ut montører i 6-tida, og da fôr 
det ut seks mann som tok unna det meste fram til 
klokka 10. Men så eskalerte vinden i 11-12-tida. 
Det var som en bryter ble skrudd på, da orkanen 
kom, sier Eirik Storeide.

Når feil skal rettes må stedet identifiseres gjen-
nom det som på fagspråket kalles seksjonering.

– Vi har mange fjernstyrte brytere rundt om i 
nettet, og ved å koble disse til og fra kan vi iden-
tifisere oss fram til det området hvor feilen har 
oppstått. Men mange steder må man fysisk ut til 
bryter-punktene, og slå dem av og på, for å finne 
feilpunktet. I løpet av de første to dagene etter 
orkanen har vi identifisert over 300 feil. Vi må 
fysisk ut på hvert eneste av disse feilpunktene for 
å rette, sier Storeide.

Slik møtte Lofotkraft orkanen

Tekst: PETER RAAUM - Foto: TORE BERNTSEN
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Feilene er i fire hovedgrupper:

1. Sikringsbrudd i tranformatorer eller kabelskap. 
Disse oppstår for eksempel fordi ledninger 
blåser sammen og kortslutter. Da må sikringene 
fysisk byttes. Omlag 100 av de 300 feilene var 
slike.

2. Fysisk brudd på linja, når ledninger slites eller 
gnages av, når trær faller over, eller når klem-
meforbindelsene løsner i skjøtene. Andre 
ganger er det isolatorene som knekker.

3. Det blir mer kompli-
sert når master eller 
traverser knekker, 
særlig på steder som 
ikke er så lett tilgjen-
gelige med maski-
ner. Da må utstyr flys 
inn med helikopter. 
Lofotkraft hadde 
mellom 30 og 50 av 
disse feilene nå.

4. Den siste hovedka-
tegorien er trans-
formatorhavari. Det 
skjedde i liten grad 
denne helgen, men 
kommer gjerne når det er uvær med lyn. 

– I store trekk fungerte det som det skulle. Lofot-
kraft har jo opplevd dette mange ganger og er 
godt trent på slike utfordringer, både fordi vi har 
hatt et gammelt nett og fordi vi geografisk ligger 

der vi ligger. Vi er vant til å håndtere feil.  
Vi fryktet ising, som er verste type feil, men opp-
levde heldigvis ikke det nå. Da kan det rase kilo-
metervis med ledninger, som det gjorde i 1993, 
nord på Vestvågøy så det ut som en slagmark den 
gangen, sier Storeide.

Også kommunikasjonsmessig bød stormen på 
sjeldne utfordringer:

– Vi er opptatt av at berørte kunder skal få beskjed, 
og derfor sendte vi 
SMS, både generelt 
og til kunder i konkret 
rammede områder. Og 
hyppige beskjeder førte 
til færre henvendelser til 
kundesenteret – som da 
igjen kunne bistå bedre 
de som ringte dit.

– Vi oppdaterte vår nett-
side så ofte vi hadde ny 
informasjon å komme 
med, jeg tipper det 
var mellom 20 og 30 
ganger i løpet av tiden 

uværet herjet. Man kan egentlig ikke informere 
nok i slike situasjoner.

Før orkanen slo inn ble det gjort et omfattende 
informasjonsarbeid, både overfor innbyggerne og 
kommunene sentralt.
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Noter til regnskapet 2015

NOTE 1    REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med  
reglene i Regnskapsloven av 17.07.1998 nr. 56 og 
etter norske regnskaps-standarder. 

Datterselskap og konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet inkluderer Lofotkraft Holding 
AS og de selskaper som Lofotkraft Holding AS har 
bestemmende innflytelse over. Bestemmende inn-
flytelse oppnås normalt ved direkte eller indirekte 
eierinteresser på mer enn 50% av de stemme- 
berettigede aksjene i selskapet. Konsernet Lofot-
kraft Holding AS består av  morselskapet Lofotkraft 
Holding AS og følgende datterselskaper: 

Lofotkraft AS .............................................. 100% eiet
Lofotkraft Produksjon AS .......................... 100% eiet
Lofotkraft Bredbånd AS ............................ 100% eiet
Lofotkraft Eiendom AS ............................. 100% eiet
Lofotkraft Fakturaservice AS .................... 100% eiet
Hovdan AS ....................................................75% eiet
Fr. Wangsvik AS ................ 100% eiet av Hovdan AS

I selskapsregnskapet til Lofotkraft Holding AS 
er ovennevte datterselskap innarbeidet etter 
kostmetoden.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er  
enhetssynet lagt til grunn. Minoritetsinteresser 
inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene i konsernet 
er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet 
etter ensartede prinsipper, ved at datter-
selskapet følger de samme regnskapsprinsipper 
som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes 
ved regnskapsføring av virksomhetssammen- 
slutninger. Selskaper som er kjøpt, eller solgt, i 
løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra 
det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll 
opphører. Identifiserbare oppkjøpte eierdeler og 
overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet.  
Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av 
identifiserbare netto eiendeler, balanseføres som 
goodwill. Alle identifiserbare eiendeler og 
forpliktelser blir tatt opp i balansen til verdien 
på oppkjøpstidspunktet.  

Investeringer i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet 
har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. 
Betydelig innflytelse foreligger normalt for inves-
teringer ved eierandel på mellom 20 % og 50 %. 

Investeringer i tilknyttede selskap regnskapsføres 
etter egenkapitalen i konsernregnskapet. Etter 
egenkapitalmetoden resultatfører investor sin 
andel av resultat i det tilknyttede selskapet og 
investeringen vurderes til investors andel av 
egenkapitalen. Resultatført andel utover mottatt 
utbytte, eller andre egenkapitaloverføringer,  
avsettes til fond for vurderingsforskjeller.  
Det avsettes ikke for utsatt skatt av inntektsførte 
resultatandeler. Følgende tilknyttede selskaper 
inngår i konsernet:

Kraftinor AS 
50% eiet av Lofotkraft Holding AS
Lofotkraft Vind AS 
50% eiet av Lofotkraft Holding AS
Flåtens Elektro AS 
50% eiet av Fr. Wangsvik AS

Aksjer og andeler i andre selskaper         
Aksjer og andeler i andre selskaper er presentert 
etter kostmetoden og er vurdert til laveste verdi 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Mottatt  
utbytte fra datterselskap og konsernbidrag  
klassifiseres og inntektsføres som finansinntekt.

Prinsipper for inntektsføring 
Driftsinntekter representerer opptjent verdi av 
levert kraft, nett og andre varer og tjenester og 
inntektsføres etterhvert som de leveres. Med 
grunnlag i måleravlesninger i desember 2015 
faktureres kunden for det forbruk som er levert.  
Kunder som ikke har levert måleravlesning pr. 
desember 2015 periodiseres etter forbruks-
profiler på kraft- og nettjenester.

Klassifiseringsprinsipper         
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaf-
felsestidspunktet, samt poster som knytter seg til 
vare/tjenestekretsløpet. Øvrige poster er  
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.  
Kortsiktige plasseringer som kan omgjøres til 
kontanter i løpet av tre dager er klassifisert som 
likvide midler. Omløpsmidler vurderes til laveste 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på opp-
takstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til 
pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.
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Reservedeler, lager for videresalg og 
prosjekter i arbeid
Beholdning av reservedeler og annet drifts-
materiell er beregnet til investeringer og 
vedlikehold av egne anlegg og er vurdert til 
anskaffelseskost og er klassifisert som anleggs-
middel. Beholdning av varer for videresalg i 
installasjonsselskapet vurderes til den laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Ikke avsluttede 
prosjekter regnskapsføres etter fullført kontrakts 
metode og er registrert til kostpris.

Magasinbeholdning         
Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. 
Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor 
ikke i balansen. Imidlertid vil vannbeholdning ved 
årets slutt ha betydning for fremtidig inntekt og 
produksjon.       

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
Børsnoterte aksjer, obligasjoner og andre verdi-
papirer som inngår i en handelsportefølje 
vurderes til virkelig verdi (børskurs) på balanse-
dagen. Vurderingsprinsippet innebærer at både  
urealiserte tap og gevinster resultatføres. 

Anleggsmidler         
Anleggsmidler vurderes til laveste verdi av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Investering i varige 
driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over 
antatt økonomisk levetid fra det tidspunkt drifts-
midlet blir satt i ordinær drift. Aktivering av eget 
investeringsarbeid i konsernet er vurdert til 
tilvirkningskost og er ført som en kostnadsreduk-
sjon mot varekjøp, lønn og andre driftskostnader. 
Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter 
som utvider driftsmidlets levetid eller på annen 
måte øker den fremtidige inntjeningsevnen 
aktiveres.  Øvrige aktiviteter klassifiseres som 
drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlike-
holdskostnadene kostnadsføres ved gjennom-
føringen. Det er ikke foretatt avsetning for utsatt 
vedlikehold. 

Mer-/mindreinntekt knyttet til nettvirksomheten
Nettvirksomheten  reguleres av  Norges Vass-
drags- og Energidirektorat (NVE). Inntektsrammen 
for 2014 er fastsatt på grunnlag av indeksreguler-
te kostnader, investeringer, bokførte anleggsmid-
ler og effektivitetsmålinger basert på tallmateriale 
for året 2012. 

Dersom den faktiske inntekten overstiger  
inntektsrammene (merinntekt), skal denne mer-
inntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. 

Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon 
i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten 
er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), 
kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra 
kundene gjennom økning av de fremtidige over-
føringstariffene.                                                                 
Mer-/mindreinntekt i regnskapsåret skal rente-
beregnes ved et gjennomsnitt av saldo 01.01. og 
31.12 med en rente som årlig fastsettes av NVE. 
Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert 
som rentekostnader/renteinntekter. Akkumulert 
merinntekt føres som kortsiktig gjeld. Akkumulert 
mindreinntekt føres som omløpsmidler. Mer-/min-
dreinntekten beregnes særskilt for regionalnettet 
og distribusjonsnettet. 

Skatter og avgifter
Skattekostnaden er den periodiserte skatten 
knyttet til det regnskapsmessige resultat. Skatte-
kostnaden består av betalbar skatt som er 
beregnet på grunnlag av selskapets skatte-
messige inntekt, og endring i netto utsatt skatt. 
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat 
og resultat av ekstraordinære poster i henhold til 
skattegrunnlaget.

Ingen av konsernets kraftstasjoner har påstemplet 
merkeytelse på 5500 kVA, eller mer, og virksom-
heten er således ikke pliktig til å svare grunn-
renteskatt og naturressursskatt fra kraft-
produksjonen.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med 
utgangspunkt i forskjellen mellom regnskaps-
messige og skattemessige balanseverdier av 
eiendeler og gjeld. Årets resultateffekt frem-
kommer som endring i utsatt skatt/utsatt skatte
fordel i balansen.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Konsernselskapene dekker i hovedsak sine  
pensjonsforpliktelser via kollektive pensjons- 
ordninger i livsforsikringsselskaper. I tillegg  
finansieres enkelte særordninger direkte over 
drift. Pensjonsordningene er behandlet som 
ytelsesplaner. Periodens netto pensjonskostnad 
klassifiseres som lønnskostnader. Pensjonsfor- 
pliktelser er vurdert til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som er opptjent på balanse- 
dagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.         

Netto pensjonsmidler er differansen mellom 
beregnede pensjonsforpliktelser og pensjons-
midler og presenteres som langsiktig fordring. 
I pensjonsforpliktelsene inngår både sikrede 
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og usikrede ordninger. Akkumulert virkning av 
estimatendringer og endringer i finansielle og 
aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og 
tap) under 10%  av det som er størst av pensjons-
forpliktelsene og pensjonsmidlene ved begyn- 
nelsen av året innregnes ikke. Når den akkumu-
lerte virkningen er over 10%-grensen ved årets 
begynnelse, resultatføres det overskytende over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjenings-
tid.      
     
Erstatninger og konsesjonskraftsforpliktelser         
Årlige erstatninger til grunneiere er svært be-
grenset og kostnadsføres løpende. Det er ikke 
foretatt avsetninger til dekning av disse fremtidige 
forpliktelser.   
      

Konsesjonskraft skal sikre utbyggingskommunene 
tilstrekkelig kraft til alminnelig forsyning, og til en 
rimelig pris. Forpliktelser til levering av  
konsesjonskraft er ikke oppført i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med 
basis i den indirekte metode. Dette innebærer 
at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets 
årsresultat for å kunne presentere årets kontant-
strømmer tilført fra henholdsvis oprasjonelle-,  
investerings- og finansieringsaktiviteter. 

Konsernet som 
helhet 
Beløp i 1 000 kroner 

Nett-
virksomhet

Produksjons-
virksomhet

Bredbånd-
virksomhet

Innstalla-
sjons-

virksomhet
Eiendoms-
virksomhet

Øvrig 
virksomhet Sum

Driftsinntekter 195 652 12 334 52 723 78 098 21 267 7 748 367 821

Driftskostnader 173 594 10 845 42 949 67 914 9 743 8 205 313 250

Driftsresultat 22 058 1 489 9 773 10 184 11 524 -457 54 571

Eiendeler 1 173 238 70 902 181 690 67 527 35 980 831 807 2 361 144

For å vise aktiviteten i de enkelte virksomhetsområdene, inneholder overnevnte nøkkeltall 
også konserninterne transaksjoner, som i  konsernregnskapet er eliminert. 

NOTE 2    VIRKSOMHETSOMRÅDER
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Kraft- 
stasjoner

Hovedford. 
nett

Fordelings- 
nett

SUM Vare- 
merke

Good- 
will

Rettig-
heter

Fiber, 
grunn- 
arbeid

Fiber, 
elektro-
nikk

Trsp.midl. 
maskiner, 
inv.mm.

Byg- 
ninger

SUM

Ansk. kost  
01.01.15

63 598 452 733 833 869 1 350 200 6 000 12 438 420 110 439 82 943 135 958 35 324 1 733 722

Årets invest. 15 674 111 631 53 061 180 366 0 0 0 10 767 16 035 6 999 5 369 219 536

Anleggsbidrag 0 0 11 742 11 742 0 0 0 0 0 0 0 11 742

Årets avgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 9 761 9 916

Ansk.kost  
31.12.15

79 272 564 364 875 188 1 518 826 6 000 12 438 420 121 208 98 978 142 806 30 931 1 931 610

Akk.avskr.

01.01.15 20 373 116 977 359 364 496 714 6 000 10 538 420 15 660 27 622 93 805 11 781 662 540

Årets avskr. 3 099 12 573 27 391 43 065 0 1 900 0 3 785 5 494 6 208 1 295 61 747

Tilb.ført akk. avskr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akk. avskr.  
31.12.15

23 472 129 550 386 755 539 779 6 000 12 438 420 19 445 33 116 100 013 13 076 724 290

Bokført verdi  
31.12.15

55 800 434 814 488 433 979 047 0 0 0 101 763 65 862 42 793 17 854 1 207 319

Avskrivningssats 2-9% 2-4% 3-5% 10% 13% 11-25% 0-4% 10-20% 8-33% 2-8%

Beregnet levetid 11-50 25-50 20-33 10 8 4-9 25 5-10 3-8 15-50

NOTE 3    Magasinbeholdninger, reguleringer og fremtidige forpliktelser

Magasinbeholdning er, i henhold til god regnskaps-
skikk, ikke tatt med i balansen.     

(Tall i GWH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 2014
Magasinbeholdning 01.01. . . . . . . . . 21,7 21,9
Magasinbeholdning 31.12. . . . . . . . . 29,9 21,7 
Normalprod. (siste 10 år) . . . . . . . . . . 47,4 49,2 
Årets produksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . 49,7 39,2

Magasinbeholdningen ved årsskiftet vil påvirke 
selskapets produksjonsevne og resultat i det 
påfølgende år, dog avhengig av fremtidig 

tilsigssituasjon. Dersom en legger spotprisen for 
perioden 01.01 - 31.03.15 til grunn, har magasin-
beholdningen en verdi på 6,4 mill. kr.

Reguleringskonsesjoner gjelder på ubegrenset tid 
for stasjonene Kvitfossen, Heimerdalen, Solbjørn, 
Tennes og Krokvann. Øvrige stasjoner er ikke 
underlagt konsesjonsbestemmelser.   
   
Det er ikke inntrådt forhold som har betydning for 
fremtidig kraftproduksjon.

Avskrivninger skjer lineært over driftsmidlenes beregnede levetid. I tillegg har Lofotkraft  
pr. 31.12.15 “anlegg under utførelse“ som utgjør kr 105.597.120,-. Denne investeringen er ikke  
avskrevet pr. 31.12.15.

NOTE 4    Varige driftsmidler
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NOTE 5    Lønn, godtgjørelse og antall ansatte

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

 Lønnskostnader og andre ytelser 

66 347 66 884  Lønninger 

5 926 7 344  Arbeidsgiveravgift 

9 627 16 061  Pensjonskostnader 

-992 -1 007 Pensjonstrekk og periodisering pensjon

4 039 6 395  Andre ytelser 

84 947 95 677  Sum  

Administrerende direktør

1 273 1 304 Lønn 

25 25 Styrehonorar

10 17 Andre godtgjørelser

131 213 Pensjonskostnader

1 439 1 559 Sum

Styret

771 775 Styrehonorar 515 557

 Godtgjørelse til revisor (eksl.mva) 

550 581  Revisjon og attestasjonsoppgaver 133 70

235 225  Teknisk regnskapsbistand 90 90

138 159  Andre konsultative tjenester 10 15

923 965  Sum  233 175

Det er ingen ansatte i Lofotkraft Holding AS. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet har i 
2015 vært 161 inklusive lærlinger. 

Spesifikasjon ovenfor viser godtgjørelse til konsernets administerende direktør, som er ansatt i 
Lofotkraft AS. Adm.dir inngår i selskapets ordinære pensjonsordninger og har en tilleggs- 
avtale for pensjonsgrunnlag over 12 G.

Det foreligger en avtale mellom morselskapet Lofotkraft Holding AS og datterselskapet Lofotkraft AS 
knyttet til styrefunksjoner som Lofotkraft AS kjøper fra konsernstyret. Disse kjøpte tjenestene  
presenteres som et styrehonorar i morselskapet.
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NOTE 6    Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Konsernet har kollektiv ytelsespensjonsordning for sine ansatte i livforsikringsselskap. 
I tillegg har et av datterselskapene kollektiv innskuddsordning. 
Den kollektive ytelsespensjonsordningen omfatter 90 ansatte og 70 pensjonister  
og innskuddsordningen 33 ansatte pr 31.12.2015.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

Sammensetning av årets pensjonskostnad:

5 807 7 529 Nåverdien av årets pensjonsopptjening

5 822 3 835 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

-5 189 -3 759 Avkastning på pensjonsmidlene

1 051 1 700 Administrasjonskostnader

568 624 Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden

2 687 4 748 Resultatført aktuarielt tap/gevinst

-7 496 0 Resultatført nto. forpliktelse ifbm  
levealdersjustering

3 157 0 Resultatført andel aktuarielt tap/gev planendring

1 484 1 384 Innskuddsbasert pensjon

7 891 16 061 Årets pensjonskostnad

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

Pensjonsforpliktelse:

-169 595 -154 856 Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt

115 026 135 124 Pensjonsmidler ved periodens slutt

-3 761 -1 368 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

67 083 29 513 Ikke resultatført aktuarielt tap/gev

4 696 1 918 Estimatavvik arbeidsgiveravgift

13 449 10 331 Netto pensjonsmidler

Balanseføres brutto:

-17 148 -19 571 Balanseført pensjonsforpliktelse

30 597 29 091 Balanseført overfinansiering

13 449 9 520 Sum balanseført netto

Aktuarberegning blir foretatt hvert år basert på informasjon fra konsernselskapene.  
Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn:

2014 2015

2,30 % 2,70 %  Diskonteringsrente 

3,20 % 3,00 %  Forventet avkastning på pensjonsmidler 

2,75 % 2,25 %  Årlig forventet lønnsvekst 

3,50 % 2,25 %  Årlig forventet G-regulering 

1,75 - 2,50 % 1,5 - 2,25 %  Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 

7,00 % 6,50 %  Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats 
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NOTE 7    SKATTER

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

Betalbar skatt, alminnelig inntekt.

28 137 39 655 Resultat før skattekostnad 20 965 4 732

-3 071 -1 620 Permanente forskjeller -24 213 -8 632

Konsernbidrag 4 496

-192 064 -148 866 Endring i midlertidige forskjeller 0 0

-166 998 -110 831 Årets ligningsmessige resultat, netto 1 249 -3 900

172 495 124 723 Herav ligningsmessige underskudd -1 249 0

5 497 13 892 Skattemessig resultat 0 -3 900

-158 -234 Anvendt fremførbart lign. messig underskudd 0 0

5 339 13 658 Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt 0 -3 900

1 442 3 688 Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt 0 0

Utsatt skatt, midlertidige forskjeller:

2 738 -868 Omløpsmidler 240 120

427 587 581 105 Varige driftsmidler 0 0

3 493 6 661 Gevinst- og tapskonto 0 0

-33 133 -26 838 Akkumulert mer- /mindreinntekt 0 0

13 449 9 520 Pensjonsforpliktelser og overfinanisering 0 0

-600 -19 159 Andre forskjeller 0 0

413 534 550 422 Sum midlertidige forskjeller 240 120

-244 006 -361 254 Ligningsmessig underskudd til fremføring -11 872 -13 121

169 528 189 168 Sum grunnlag utsatt skatt / skattefordel -11 632 -13 001

45 772 47 292 Utsatt skatt / skattefordel , 27 % nom. skattesats -2 908 -3 510

Skattekostnad av ordinært resultat

1 442 3 688 Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt 0 0

5 334 6 547 Endring utsatt skatt 369 -1 045

-3 814 Endring i utsatt skatt, skattesats 233 -1 045

6 776 6 421 Skattekostnad av ordinært resultat 602 -1 045
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NOTE 8    Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper

Beløp i 1 000 kroner
Forret-
nings- 
kontor

Eier- og 
stemme-

andel

Anskaf-
felses- 

kost

Egenkapital 
31.12.15

Resultat 
2015

Resultatført 
utbytte/

konsernbidrag 
2015

Lofotkraft Produksjon AS Svolvær 100 % 50 491 37 644 466 878
Lofotkraft Bredbånd AS Svolvær 100 % 33 257 42 729 5 256
Lofotkraft AS Svolvær 100 % 240 287 453 338 10 771
Lofotkraft Eiendom AS Svolvær 100 % 22 414 21 397 8 677 12 571
Lofotkraft Fakturaservice AS Svolvær 100 % 2 288 2 805 988 1 505
Hovdan AS Gravdal 75 % 10 191 28 261 6 238 6 000
Sum investering i datterselskap 358 928 586 174 32 396 20 954

                                       Morselskap
Fr. Wangsvik AS          Hovdan AS Svolvær 100% 15 203 10 066 1 399
Investering i datterselskap 15 203 10 066 1 399 0

Kraftinor AS Narvik 50 % 54 148 67 891 16 022
Lofotkraft Vind AS Svolvær 50 % 4 000 -500 -1 615
Flåtens Elektro AS Svolvær 50 % 1 000 3 095 500
Sum investering i  
tilknyttet selskap 59 148 70 486 14 907 0

Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper er i selskapsregnskapet innarbeidet etter  
kostmetoden. I konsernregnskapet innarbeides Lofotkraft Vind AS, Kraftinor AS og Flåtens AS  
etter egenkapitalmetoden.

EK-metoden - Tilknyttede selskaper
Eier- og  
stemme-

andel

Opprin-
nelig 

kostpris
Bokført verdi

Andel 
resultat 

2014
Andel avsatt 
utbytte 2014

Kraftinor AS 50 % 54 148 37 946 8 011 8 000
Lofokraft Vind AS 50 % 4 000 -250 -808 0
Flåtens Elektro AS 50 % 1 000 1 596 99 0

Sum  59 148 39 292 7 302 8 000

Minoritetsinteresser er knyttet til 25% av aksjene i Hovdan AS
Minoritetsinteresser 01.01.2015 7 368
Minoritetens andel av resultat 1 434
Utbetalt utbytte minoritetseier -1 500
Minoritetsinteresser 31.12.2015 7 302
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NOTE 9    Investeringer i andre selskap

Spesifikasjon over aksjer:  
Beløp i 1.000 kroner Eierandel i % Kostpris Bokført verdi

Aksjer eiet av Lofotkraft Holding AS 

Øvrige investeringer 67 2

Sum andre aksjer 67 2

Aksjer eiet av andre konsernselskap 

Storfembøringen Vågar AS 1,23 5 5

Sørvågen Barnehage AS 8,33 5 5

El-Proffen AS 3,00 787 787

Osan Næringspark AS 18,75 3 600 3 600

Valider 2,28 464 464

Andre andeler 1 1

Sum andre aksjer 4 862 4 862

Sum investeringer i andre selskaper 4 930 4 864

NOTE 10    Annen kortsiktig gjeld

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

Gjeld til kredittinstitusjoner

38 439 96 620 Trekk konsernkonto 180 842 148 656

38 439 96 620 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 180 842 148 656

Annen kortsiktig gjeld

9 537  9 979 Påløpne feriepenger

1 093  606 Påløpne renter 0 1 016

6 727  5 854 Andre påløpte kostnader 0 0

491  125 Skyldig lønn 0 0

41  22 Depositum kunder 0 0

600  600 Garantiavsetning 0 0

31 109  26 838 Akkumulert merinntekt 0 0

49 589  44 024 Sum annen kortsiktig gjeld 0 1 016

88 028 96 664 Sum kortsiktig gjeld og trekk konsernkonto 180 842 149 672

Flere av selskapene i konsernet inngår i en felles konsernkontoordning hvor det er morselskapet Lofotkraft Holding 
AS som er reell motpart mot konsernets bankforbindelse. Bankkonti i underliggende selskaper som er tilknyttet  
konsernkontoordningen presentert som intern fordring og gjeld mot morselskapet. I morselskapet Lofotkraft  
Holding AS presenteres de totale beløpene i konsernkontoordningen som ordinære innskudds- og gjeldsposter 
mot bank.       
Netto sum «toppkonto» i konsernkontoordningen er kr 96 620,- per 31.12.2015 og kr 38 439,- per 31.12.2014 i 
konsernregnskapet.
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NOTE 11    Andre kortsiktige fordringer

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

14 329 6 096 Tilgode merverdiavgift 231 75
Akk. mindreinntekt inkl. renter

665 3 232
Forskuddsbet. kostnader, periodiseringer 
mm.

30

0 2 729 Påløpne inntekter

14 994 12 057 Sum 260 75

NOTE 12    Kundefordringer

NOTE 13    Mer-/mindreinntekt nettvirksomhet (Beløp i 1 000 kroner)

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

38 501  39 327  Fordringer knyttet til omsetning av kraft 

50 420  28 753  Øvrige kundefordringer 0 1

-1 156  -1 416  Avsetning til tap på fordringer 

87 766  66 664  Sum  0 1

Den totale inntektsrammen for selskapets nettvirk-
somhet er for 2015 fastsatt til kr 166 462,-. Med 
grunnlag i gjeldende forskrifter er det beregnet en 
merinntekt for 2015 på kr 4 435,- etter korrigering 
for årets KILE på kr 34 314,-. Det er gjort en regn-
skapsmessig korrigering på bakgrunn av melding 
om endring av inntekstramme 2014 på kr 1 880,-. 

Dette medfører at bokført merinntekt i regnskapet 
er kr 6 315,-. Rente knyttet til årets merinntekt er 
beregnet til kr 455,-.

Akkumulert merinntekt er balanseført som annen 
kortsiktig gjeld med kr 26 838,-, inklusiv  
akkumulert rente.

NOTE 14    Egenkapital

Egenkapital Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

 Egenkapital pr 01.01.15 44 000 347 781 874 392 655
 Årets resultat  20 363 20 363
 Utbytte -10 000 -10 000
 Egenkapital pr 31.12.15 44 000 347 781 11 237 403 018

Egenkapital konsernet Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksje- 
kapital

Overkurs- 
fond

Annen egen- 
kapital

Minoritets- 
interesser Sum

 Egenkapital pr 01.01.15 44 000 347 781 181 602 7 368 580 751
 Årets resultat  31 800 1 434 33 234
 Utbytte minoritetseiere Hovdan -1 500 -1 500
 Utbytte -10 000 -10 000
 Egenkapital pr 31.12.15 44 000 347 781 203 402 7 302 602 484
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NOTE 16    Kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner

NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Overskuddslikvidite er aktivt plassert i verdipapirer og vurdert til markedsverdi pr 31.12.   

Ansk. kost Markeds-
verdi

Bokført 
verdi Netto urealisert tap

Markedsbaserte finansielle instrumenter 1 631 611 611 -1 020
Sum 1 631 611 611 -1 020

NOTE 17    Bundne bankinnskudd, limit kassekreditt m.v.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

5 374 5 727 Bankinnskudd bundet for skattetrekk

1 487 1 515 Depotkonto terminmarked

6 861 7 242 Sum

Finansiell risiko (likviditetsrisiko) er redusert ved avtale om trekkrettighet i bank. Selskapene i konsernet 
inngår i konsernkonto ordning der en har en total kredittramme på 320 mill. Se for øvrig opplysninger i 
note 18.

I tilknytning til konsernkontoavtale mellom
Lofotkraft Holding AS og DNB ASA, har konsern-
selskapene avgitt deltakererklæring som inne-
bærer solidarisk ansvar som selvskyldnerkausjo-
nist med innehaver av konsernkontoen. Ansvaret 
er begrenset til kr 320 mill (200+120) med tillegg 
av renter og omkostninger for mislighold. 
Pr 31.12.2015 er det trukket kr 96.620 mill. av 
kredittrammen (netto beløp for konsernet).

I tillegg foreligger følgende pantstillelser:  
 Factoringpant ....................................... kr    50 mill.
 Pant i kraftledningsnettet .................... kr 250 mill.
 Pant i fast eiendom og kraftstasjoner kr 150 mill.
Det er utstedt en negativ pantsettelseserklæring 
vedrørende kraftledningsnettet. 

Videre er det stilt garantiansvar på kr 7 mill. 
overfor garantikreditor Nord Pool Clearing ASA, 
1 million som kontraktsgaranti for Hovdan AS 
samt kr 250 tusen overfor Vestvågøy kommune.

NOTE 15    Aksjonærinformasjon

Selskapet Lofotkraft Holding AS har følgende aksjonærer pr. 31.12.13.  Aksjekapitalen består av 88.000 
aksjer til pålydende kr 500, alle i samme aksjeklasse. 
 

Antall aksjer Pålydende Eienandel Stemmeandel

 Vågan kommune 36 080 500 41,0 % 41,0 %
 Vestvågøy kommune 36 080 500 41,0 % 41,0 %
 Flakstad kommune 5 720 500 6,5 % 6,5 %
 Moskenes kommune 5 720 500 6,5 % 6,5 %
 Værøy kommune 2 640 500 3,0 % 3,0 %
 Røst kommune 1 760 500 2,0 % 2,0 %
 Sum  88 000 100,0 % 100,0 %
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NOTE 19    Leasingavtaler

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

2 945 3 362 Transportmidler 0 0

forts. NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Bokført gjeld til kredittinstitusjoner utgjør:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

538 161 615 475 Gjeld til kredittinstitusjoner 198 141 538 161

538 161 615 475 Sum 198 141 538 161

Bokført verdi av konsernets eiendeler som er stilt til sikkerhet:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

87 766 68 119 Kundefordringer 
2 867 611 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 611 2 867

43 226 56 649 Kraftstasjoner
23 542 17 004 Bygninger

315 812 414 870 Hovedfordelingsanlegg
482 709 508 378 Fordelingnett
955 921 1 065 631 Sum 611 2 867

Lofotkraft Holding AS har inngått to rentebytteavtaler (fastrente) med sikring som formål. 
Rentebytteavtalene er vurdert å tilfredsstille aktuelle krav til sikring og er regnskapsmessig behandlet 
deretter. Dette innebærer at renter i tråd med rentebytteavtalene kostnadsføres  fortløpende og det 
gjøres ingen avsetninger for eventuelle urealiserte gevinster eller tap. 

Beløp i 1 000 kr.

Betaler av flytende rente  Hovedstol Varighet Sluttdato
 DnB Bank ASA 360 000 2,5 år 29.12.17
 DnB Bank ASA 84 000 10 år 08.06.20
 DnB Bank ASA 175 000 7 år 31.03.22
 DnB Bank ASA 125 000 6 år 31.12.24
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KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2014 2015    Beløp i 1 000 kroner 2015 2014

KONTANTSTRØMMER FRA 

OPERASJONELLE AKTIVITETER

 28 137  39 655 Resultat før skattekostnad  20 965  4 732 

 -3 651  -3 302 Resultat av investering i TS  -  - 

 -  - Nedskrivning finansielle anleggsmidler  4 000  - 

 15  1 463 Tap ved salg av aksjer/finansielle anleggsmidl.  1 463  15 

 -  -11 485 Gevinst ved salg av eiendom  -  - 

 -1 483  -1 442 Periodens betalte skatt  -  - 

 53 775  61 747 Ordinære avskrivninger  -  - 

 -1 266  -1 293 Endring i varelager  -  - 

 -36 036  19 647 Endring i kundefordringer  -  -1 

 9 226  717 Endring i leverandørgjeld  60  164 

 -2 850  3 929 Endring i netto pensjonsmidler- og forpliktelser  -  - 

 -4 433  -6 299 Endring i øvrige kortsiktige fordringer og gjeld  -1 199  1 948 

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 41 434  103 337 OPERASJONELLE AKTIVITETER (A)  25 289  6 858 

KONTANTSTRØMMER FRA 

INVESTERINGSAKTIVITETER

 -204 690  -238 523 Utbetalinger knyttet til kjøp av varige driftsmidler  -  - 

 30 551  21 285 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  -  - 

 - Utbetalinger knyttet til kjøp av aksjer i andre foretak  -  - 

 147 372  -10 051 Nto. innbetaling knyttet til langsiktig lån  -10 000  - 

 -  - 
Utbetalinger knyttet til langsiktige lån til dattersel-
skap

 271 747  -74 280 

 -  - Mottatt utbytte fra inv i DS  - 750

 2 750  4 000 Mottatt utbytte fra inv i TS 4 000 2 750

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 -24 017  -223 289 INVESTERINGSAKTIVITETENE (B)  265 747  -70 780 

KONTANTSTRØM FRA

FINANSIERINGSAKTIVITETER

 105  793 Endringer i kortsiktige plasseringer  793  105 

 -11 514  32 186 Netto inn-/utbetalinger fra trekkrettigheter  32 186  147 472 

 -  187 430 Netto inn-/utbetaling av langsiktig gjeld  -340 020  - 

 -8 000  -11 375 Utbetaling av utbytte  -10 000  -8 000 

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 -19 409  209 034 FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C)  -317 041  139 577 

SUM NETTO ØKNING(+)/REDUKSJON(-)

 -1 992  89 082 I KONTANTER: A+B+C  -26 005  75 655 

 23 801  21 809 LIKVIDBEHOLDNING PR. 01.01  110 227  34 572 

 21 809  110 891 LIKVIDBEHOLDNING PR. 31.12.  84 222  110 227 

Kontantstrømoppstilling for  
konsernet Lofotkraft Holding AS
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Fra «Italienertoppen» med utsikt over Austnesfjorden og Helle øverst til venstre i bakgrunnen.  
Italienertoppen er nabotoppen til Geitgaljartinden. Foto: Espen Mortensen
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Revisjonsberetning 2015
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Segmentinformasjon (1.000 kr)

I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innenfor transport av 
energi, har Lofotkraft AS for 2015 beregnet en merinntekt i denne virksomheten på 1 931 tusen kroner.

For 2015 vil dette være i tråd med selskapets strategi og i henhold til NVEs retningslinjer for  
behandling av akkumulert mindreinntekt i balansen. Vår bokførte mindreinntekt i balansen mener vi er 
innenfor NVE-krav knyttet til akkumulert saldo mot 0 innen utgangen av 2020.

Årets mindreinntekt fremkommer som følger: 
 

2015 2014

Resultatregnskap
Driftsinntekter  189 337  189 327 
Mindreinntekt  3 811  -1 169 
Driftskostnader  173 594  163 625 
Driftsresultat  19 554  24 533 

Mer-/mindreinntekt Regional Distribusjon

Faktisk inntekt  57 662  175 420  233 082  232 315 
KILE  16 969  17 345  34 314  11 000 
Korrigert ordinær KILE  -    -    -   
Tilbakeført renter av mindre- 
inntekt i regnskapsåret

 -    -    -   

Kostnader overliggende nett  13 804  57 688  71 492  66 719 
Eiendomsskatt  2 454  2 454  2 143 
Avvik avskrivn og avk. På avvik avkastn. grl.  12 405  16 514  28 919  21 854 
Justert tillat inntekt inntekt  
eget nett

 48 422  118 040  166 462  150 528 

Saldo mer-/mindreinntekt  -    1 931  1 931  -2 071 
Justert for endring av inntektsramme 2014  -    902 
Bokført mer-/mindreinntekt i regnskapet  -    1 931  1 931  -1 169 

Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt
Akkumulert merinntekt inkl. renter 01.01  32 698  32 698  29 038 

Årets mer-/mindreinntekt  1 931  1 931  -2 071 
Årets avsetning renter og rentersrente 
merinntekt

 475  475  612 

Korrigering av merinntekt saldo tidligere år  -1 880  -1 880  -   

Akkumulert merinntekt inkl. renter 31.12  29 362  29 362  32 698 

Balanse- avkastningsgrunnlag
Sum driftsmidler etter fordeling pr 01.01  324 066  534 510  858 576  686 802 
Sum driftsmidler etter fordeling pr 31.12  424 862  564 024  988 886  858 576 
Gjennomsnittelig driftsmidler  374 464  549 267  923 731  772 689 
1% påslag nettkapital  3 745  5 493  9 237  7 727 
Avkastningsgrunnlag  378 209  554 760  932 968  780 416 

Avkastning ((driftsres. *100)/avkastningsgrl.) 2,10 % 3,14 %
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Turisme er i ferd med å bli en helårsaffære i Lofoten. Fibernett har bidratt 
kraftig til at sesongen har blitt veeeeeldig lang for Dagmar Gylseth og  
staben på Sakrisøy Rorbuer.

Den unike naturen gjør Lofoten attraktivt. Når 
turistene ikke bare stamper i bobil-kø sommerstid, 
men plutselig fyller regionens gjestesenger i alle 
årets måneder, så er den nye digitale økonomien 
en viktig forklaring. Tripadvisor og Booking.com 
har blitt kjente begreper for de aller fleste som 
driver overnatting. I fjor sommer var det ingen 
steder i Norden det var så kraftig vekst i antall 
Airbnb-gjester som i nettopp Lofoten.

Helt avgjørende for den digitale 
økonomien, er god bredbåndska-
pasitet gjennom et fibernett – slik 
Lofotkraft Bredbånd har levert de 
siste 10 årene.

Men det var egentlig ikke slik 
Dagmar Gylseth hadde planlagt for 
driften på Sakrisøy.

– En slik utvikling har kommet så 
gradvis. Jeg var jo den som satt 
her på reiselivsmøte og sa at hvis 
ikke jeg klarte å skrive et brev med 
bekreftelse til gjestene mine, så 
kunne det var være det samme. 
Men Ottar Schiøtz og Robert Walker og de andre 
som har vært sentrale i reiselivet i Moskenes nær-
mest tredde en gammel datamaskin over hodet på 
meg. «Nå skal du lære deg dette», sa de. Og sånn 
ble det jo.

En «gammel datamaskin» er ikke lenger nok.  
De siste par årene har det skjedd en dramatisk 
forandring.

– For fem år siden hadde vi rolige måneder  
vinterstid og kunne reise på ferie. Det var alltids 
noen som kunne hjelpe oss med ta imot de få 
gjestene som kom. Nesten aldri var det mer enn 
10 prosents belegg i vintermånedene,  
sier Dagmar Gylseth.

– Nå er det plutselig blitt helårsdrift. Jeg tipper 
belegget i de tre første månedene i år har ligget 

rundt 75 prosent, sier hun – og 
legger til: 

– Det hadde overhodet ikke 
vært mulig uten fiber. Vi fikk 
fiber for to år siden, og har 
hatt en trafikkøkning på over 
100 prosent siden da.

Særlig har fototurismen tatt 
av. Dagmar har flere faste 
gjester som arrangerer turer 
og workshops for fotoglade 
mennesker fra hele verden.

– Fotografene som gruppe 
har hatt veldig stor betyd-

ning for økningen i vinterturismen. De er en ikke 
ubetydelig gruppe gjester i seg selv, som kjøper 
overnatting og ofte spiser måltidene i restauranten 
hos oss. Og de publiserer bilder på Facebook, 
Instagram og andre sosiale medier – bilder som 
fester seg i folks bevissthet og kanskje får dem til å 
velge Lofoten som reisemål, sier hun.

Fiber ga 
turist-boom på Sakrisøy

Tekst: PETER RAAUM - Foto: TORE BERNTSEN

FULLT HUS: Med et godt fibernett   
og solid bredbåndskapasitet har 
Dagmar Gylseth nå storinntrykk på 
Sakrisøy Rorbuer vinterstid.
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Lofotkraft AS 
Postboks 800, 8305 Svolvær

Telefon: 76 06 76 06
firmapost@lofotkraft.no
www.lofotkraft.no
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Fakta om bygget:

Ferdigstilt: ............... Oktober 2015
Ant. m2 kontor: ....................... 2300
Antall m2 lager/garasje: .......... 500
Antall ansatte i Svolvær: .............64 
+ 2 fra Kraftinor.
Byggeier:  
Ellingsen Vågan Eiendom 2 AS
Forventet kraftforbruk:  
ca 410.000 kWh/år.


