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Foto Espen Mortensen

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 distribu-
sjonsnett. Konsernets verdikjede inneholder også produksjon og 
salg av strøm, samt installasjonsvirksomhet.  

Vi satser i tillegg på informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
gjennom utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. 
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Om konsernet
Selskapsstruktur og aksjefordeling:
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Hovedtall (tall i hele tusen)

Lofotkraft Holding AS
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  -    -   

Driftskostnader  2 235  1 751 

Driftsresultat -2 235 -1 751

Netto finans  21 419  17 819 

Skattekostnad  36  2 610 

Årsresultat 19 148 13 458

   

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  464 490  461 517 

Omløpsmidler  54 874  55 053 

Eiendeler 519 363 516 571

Egenkapital  402 148  398 001 

Gjeld  117 216  118 568 

Egenkapital og gjeld 519 364 516 569

Egenkapital andel 77,4 % 77,0 %

EK avkastning 4,8 % 3,4 %

Avkastningsgradgrad 3,7 % 2,6 %

Lofotkraft AS 
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  246 337  244 879 

Driftskostnader  197 875  174 892 

Driftsresultat 48 462 69 986

Netto finans  (10 572)  (15 087)

Skattekostnad  8 345  12 171 

Årsresultat 29 544 42 728

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  1 711 529  1 583 935 

Omløpsmidler  198 551  170 224 

Eiendeler  1 910 080  1 754 158 

Egenkapital  777 908  760 033 

Gjeld  1 132 172  994 126 

Egenkapital og gjeld 1 910 080 1 754 158

Egenkapital andel 40,7 % 43,3 %

EK avkastning 3,8 % 5,6 %

Resultatgrad 19,7 % 28,6 %

Lofotkraft Bredbånd AS
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  80 191  71 177 

Driftskostnader  63 915  57 446 

Driftsresultat  16 276  13 731 

Netto finans  (1 625)  (2 471)

Skattekostnad  3 228  2 481 

Årsresultat  11 424  8 779 

   

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  217 527  197 137 

Omløpsmidler  38 262  4 036 

Eiendeler  255 789  201 174 

Egenkapital  69 471  62 915 

Gjeld  186 318  138 259 

Egenkapital og gjeld  255 789  201 174 

Egenkapital andel 27,2 % 31,3 %

EK avkastning 16,4 % 14,0 %

Resultatgrad 20,3 % 19,3 %

Lofotkraft Produksjon AS 
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  10 570  21 593 

Driftskostnader  10 994  10 033 

Driftsresultat  (424)  11 561 

Netto finans  (350)  (607)

Skattekostnad  (163)  2 412 

Årsresultat  (611)  8 542 

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  60 590  62 142 

Omløpsmidler  20 838  23 317 

Eiendeler  81 428  85 460 

Egenkapital  41 393  40 585 

Gjeld  40 035  44 875 

Egenkapital og gjeld  81 428  85 460 

Egenkapital andel 50,8 % 47,5 %

EK avkastning -1,5 % 21,0 %

Resultatgrad -4,0 % 53,5 %
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Lofotkraft Muligheter AS 
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  189  12 

Driftskostnader  1 692  371 

Driftsresultat  (1 503)  (359)

Netto finans  (1)  0 

Skattekostnad  (331)  (79)

Årsresultat  (1 173)  (280)

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  251  193 

Omløpsmidler  2 455  2 454 

Eiendeler  2 706  2 647 

Egenkapital  2 268  2 274 

Gjeld  438  373 

Egenkapital og gjeld 2 706 2 647

Egenkapital andel 83,8 % 85,9 %

 

Resultatgrad

Polar Kraft AS 
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  363 942  734 288 

Driftskostnader  333 244  715 369 

Driftsresultat 30 698 18 920

Netto finans  (645)  (1 931)

Skattekostnad  6 711  3 743 

Årsresultat  23 341  13 246 

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  77 781  81 926 

Omløpsmidler  130 552  242 653 

Eiendeler  208 333  324 579 

Egenkapital  125 723  114 535 

Gjeld  82 610  210 044 

Egenkapital og gjeld  208 333  324 579 

Egenkapital andel 60,3 % 35,3 %

EK avkastning 18,6 % 11,6 %

Resultatgrad 8,4 % 2,6 %

Aqila AS 
Resultatregnskap 2020 2019

Driftsinntekter  112 683  83 576 

Driftskostnader  105 903  79 439 

Driftsresultat 6 780 4 138

Netto finans  628  389 

Skattekostnad  1 390  979 

Årsresultat 6 018 3 547

Balanse pr. 31.12 2020 2019

Anleggsmidler  12 491  7 539 

Omløpsmidler  48 668  41 300 

Eiendeler  61 159  48 838 

Egenkapital  32 912  30 712 

Gjeld  28 247  18 126 

Egenkapital og gjeld 61 159 48 838

Egenkapital andel 53,8 % 62,9 %

EK avkastning 18,3 % 11,5 %

Resultatgrad 6,0 % 5,0 %
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Svolvær trafostasjon
driftsettes august

2020

Sjøkabel Solbjørn - 
Værøy /Røst 
2011

Værøy  
trafostasjon

2011

Solbjørn  
trafostasjon

2011
Fygle  
trafostasjon

2013

Linje/jordkabler 
Fygle - Solbjørn

2019-2021

132kV Linje/jordkabler  
Svolvær - Kleppstad

2019-2020

132kV Linje/jordkabler 
Kvitfossen -Svolvær 

august 2020

REINE
SOLBJØRN

VÆRØY

RØST

RAMBERG

BALLSTAD
LEKNESFYGLE

STAMSUND

HENNINGSVÆR

KABELVÅG

SVOLVÆR

DIGERMULEN

KLEPPSTAD

FERDIG

FERDIGFERDIG

FERDIG

FERDIG
FERDIG

FERDIG

PÅGÅR

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
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KANSTADBOTNEN

GULLESFJORD

Kleppstad trafostasjon,  
1. byggetrinn 

2017

Kleppstad trafostasjon,  
2. byggetrinn 

2019-2020      

Kvitfossen  
trafostasjon

2017

DIGERMULEN

LAUKVIK

FISKEBØL MELBU

3
D

-G
R

A
FI

K
K

: 
P

R
O

M
O

 N
O

R
G

E 
R

EK
LA

M
EB

YR
Å

DET NORSKE OVERFØRINGSNETTET FOR STRØM HAR TRE NIVÅER:

Sentralnett– kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, som binder sammen  
produsenter og forbrukere over hele landet, og er selve motorveien i det norske kraftnettet.

Regionalnett– bindeledd mellom motorvei og lokalnett, spenning mellom 33 og 132 kV.

Distribusjonsnett– sørger for distribusjon til sluttbrukerne. Vanligvis har distribusjonsnettet 
en spenning opp til 22 kV, som transformeres ned til 230 eller 400 V for levering til vanlige 
forbrukere.

Ny linje  
Kanstadbotnen  
- Kvitfossen 2016

KLEPPSTAD

FERDIG

FERDIG

FERDIG

FERDIG

Lofotkrafts visjon:

Trygger hverdagen - Investerer i framtiden

NØKKELFAKTA:

Årsverk (inkl. lærlinger): .....................    177 inkl. Aqila og lærlinger
Hovedkontor: ......................................    Svolvær
Avdelingskontor/stasjoner: ...............    Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær og Røst
Overført kraft: ......................................    460 GWh
Produksjon (middel): ..........................    57,6 GWh
Antall nettkunder: ...............................    17 467
Antall Bredbåndskunder: ...................    7 310
Km nett (høy og lavspent): .................    2 475 km
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Elektrifisering er det aller viktigste 
tiltaket vi har for å erstatte fossil 
energi med fornybar energi, og det 
viktigste tiltaket for å få ned klimaut-
slippene i Norge, sier Blindheim til 
Lofotkrafta. 

Energi Norge representerer sel-
skapene som produserer og leverer 
fornybar energi i Norge, og de som 
bygger og drifter strømnettet, som 
Lofotkraft i Lofoten.

–Hvordan vil elektrifiseringen  
påvirke Lofoten? 
–På en rekke områder. Særlig innen 
transport; på vei, til sjøs og i lufta. 
Jeg ser også store muligheter innen 
næringslivet, som oppdrett, fiskeri 
og reiseliv. Og i fornybarnæringen 
selv; de som produserer strøm, de 
som selger strøm, og nettselskape-
ne.

–Reiselivet?
–Når du som turist kommer til 
Lofoten, noe av det vakreste vi har 
i Norge, vil det sette en ekstra piff 
på opplevelsen å gjøre det med 

mindre C02-utslipp. At du kanskje 
har kommet hit med elfly, eller med 
en el- eller hydrogenferge, vært 
på sightseeing med elbuss, kjørt 
el-leiebil, eller du er gjest ombord 
i Hurtigruta, som får landstrøm på 
kaia i Svolvær.

–Kommer Norge til å takle  
elektrifisering? Har vi nok kraft - og 
er nettet godt nok?
– Svaret er ja! I dag produserer 
vi mer enn vi bruker, og vi har et 
velutviklet strømnett i Norge. Et 
fullelektrisk Norge er fullt mulig, 
sier Blindheim, og referer til tall fra 
Statnett.

Det totale strømforbruket i Norge 
er i dag på rundt 130 terrawattimer 
(TWh). Statnetts beregninger viser 
at elektrifisering av energiforbruket 
til hele fastlands-Norge vil tilsvare 
30-50 TWh økning i strømforbruket. 
Samtidig forventer Statnett at det 
bygges i overkant av 30 TWh vind-
kraft i Norge innen 2040.

Fordi elektromotorer er mye mer 

effektive enn forbrenningsmotorer, 
vil elektrifiseringen av energifor-
bruket i Norge bety en betydelig 
reduksjon av det primære energi-
behovet, tilsvarende rundt 50TWh. 
Det vil si at 50TWh elektrisk kraft vil 
kunne erstatte rundt 100TWh fossil 
energi. Dette vil også innebære sto-
re kutt i utslippene av klimagasser, 
og i praksis gjøre energiforbruket i 
Norge nærmest karbonnøytralt.

Les mer her    

–Energi fra variabel fornybar 
energi, som sol og vind, forventes 
å bli tilgjengelig til en lav kostnad 
i det europeiske og globale ener-
gisystemet i løpet av de kommende 
tiårene. Men regulerbar energi uten 
klimagassutslipp, som vannkraft fra 
magasiner, forventes å bli en man-
gelvare, sier Blindheim, og legger 
til: – Derfor har Norge en kjempefo-
rdel siden vi har mye vannkraft.

Lofoten ligger i en del av landet 
som i dag har overskudd av forny-
bar energi. Nord-Norge produserer 

–Elektrifisering  
- det viktigste klimatiltaket 

                                                            Kristian Blindheim, Energi Norge

Tekst og foto: TORE BERNTSEN

- Elektrifiseringen av Norge er ikke bare et prosjekt for å løse klimautfordringene, det er også et stort 
nærings-utviklingsprosjekt. Elektrifiseringen kan bidra til å utvikle ny næring og skape nye arbeidsplasser,  
sier Kristian Blindheim. Han er prosjektleder for oppfølging av Energi Norge sin visjon om å gjøre Norge til 
verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.
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ofte mer elektrisk kraft enn det som 
brukes i regionen. 

– Elektrifisering vil føre til økt  
behov for strøm og for mer infra-
struktur for strøm. Vi i Lofotkraft er 
godt forberedt på elektrifiseringen 
av vår region, sier Arnt M. Winther,  
adm. dir i Lofotkraft. 

Lofotkraft bygger nå nytt strøm-
nett fra Kvitfossen gjennom hele 

Lofoten fram til Mølnarodden. Det 
nye hovednettet, som blir ferdig i 
2021, er dimensjonert for den utvik-
lingen vi forventer når det gjelder 
elektrifisering. 

– Elektrifisering er viktig både for 
næringsutvikling, nye arbeidsplas-
ser og for regionens omdømme, 
sier Winther. –Framtidens kunder 
og turister vil legge stor vekt på 

verdier, klimaavtrykk og bærekraft. 
For bedrifter innenfor  
reiselivet kan det bli et konkurranse-
fortrinn at man for eksempel kan  
tilby karbonnøytral transport.

Bak ”Lofoten - de grønne øyene” 
står Lofotkraft, Lofotrådet og  
Destination Lofoten. 

–Vår motivasjon er at Lofoten 
skal bli et 

lavutslippssamfunn, med minimalt 
klimautslipp og slitasje i naturen, 
at det skal være attraktivt å bo her, 
at vi har et bærekraftig reiseliv og 
et livskraftig næringsliv, sier Randi 
Lervik, prosjektleder for ”Lofoten - 
de grønne øyene”. 

–Flere har spurt meg; hva er 
elektrifisering? Da svarer jeg - helt 
kort: Vi bytter ut det vi i dag driver 

med olje, diesel og bensin, med 
elektrisk strøm fra fornybare kilder 
som for eksempel vannkraft, sier 
Randi Lervik.

Kristian Blindheim mener elek-
trifisering er et av svarene på hva 
Norge skal leve av etter oljen.

–Fornybarnæringens visjon er 
at Norge skal ta en global leder-
rolle som det første fornybare og 
fullelektriske samfunn i verden. 
Norges unike fornybare ressurser 
legger grunnlag for omstilling til 
et utslippsfritt samfunn, for grønn 
vekst og for nye arbeidsplasser. 
Det kan også bidra til å skape nye 
og betydelige eksportnæringer. Vi 
har også ledende kompetanse når 
det gjelder for eksempel vann-
kraft, kraftmarked og strømnett. 
Løsninger, f.eks. programvare eller 
analyseverktøy, som kan bidra til å 
redusere investeringer i nett, kom-
mer til å få et stort marked utenfor 
Norge. Elektrifiseringen bidrar til 
å gjøre Norge til en testarena, og 
gir norske selskaper et fortrinn. Jeg 
tror mange ikke har fått med seg 
de store mulighetene som ligger i 
dette. I tillegg har Norge en maritim 
industri i verdensklasse, som i en 
omstilling vil kunne ta en viktig rolle 
globalt.

–Elektrifisering  
- det viktigste klimatiltaket 

                                                            Kristian Blindheim, Energi Norge

Forts. ➤

“ Elektrifisering er det aller  
viktigste tiltaket vi har for å erstatte 
fossil energi med fornybar energi, og 
det viktigste tiltaket for å få ned  
klimautslippene i Norge. Kristian Blindheim

ENERGI NORGE
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Ren fornybar vannkraft har i over 
hundre år lagt grunnlaget for utvik-
ling av norsk industri og velferd.

–Fornybar energi er avgjørende 
for en positiv utvikling i industri og 
næringsliv. Fornybarnæringen vil 
være sentral i overgangen til mer 
klimavennlig energibruk i Norge og 
Europa, sier Blindheim.

Fornybarnæringen er den største 
verdiskaperen i norsk fastlands- 
industri, og bidrar årlig med opptil 
69 milliarder kroner til fellesskapet 
gjennom skatter, avgifter og ut- 
bytte til offentlige eiere. Disse  
inntektene er nok til å dekke  
kostnadene for nesten alle  
elevene i grunnskolen, som i 2019 
var 636 000 barn og unge. Rundt 
90 prosent av kraftproduksjonen 
og 85 prosent av kraftnettet eies av 
kommuner, fylker og staten.

–Vi har et velutviklet strømnett i 
Norge. Lading til bil, ferge eller fly 
vil kreve mye strøm på en gang. 
Nettet må dimensjoners etter dette. 
Derfor må det i mange tilfeller  
legges til rette for større kapasi-
tet. Dette er en stor oppgave som 
krever god planlegging, og at flere 
parter snakker sammen; nye kunde-
grupper, næringslivet, kommuner 
og lokale nettselskaper.

Elektriske fly i Lofoten

Avinor og partnere i luftfartsbran-
sjen jobber for at Norge skal ta en 
ledende rolle i utviklingen av elek-
triske fly. Målet er at Norge skal bli 
det første markedet der elektriske 
fly tar en betydelig markedsandel, 
og at den norske innenriksluftfarten 
skal være elektrifisert innen 2040.

–Lofoten har gode forutsetninger 
for å være tidlig ute med elektriske 
fly, fordi kortbanenettet er et meget 
godt sted å starte, sier Blindheim.

Blindheim mener at havbruk og 
kystfisket er to næringer i Lofoten 
som kommer til å oppleve  
elektrifisering.

Les mer om elektriske fly her

–Oppdrettsnæringen har mye å 
tjene på elektrifisering. Sammen 
med Sjømat Norge har vi laget 
en rapport, som viser at mange 
oppdrettsanlegg vil være mer 
lønnsomme med elektrisk strøm 
enn dieselgeneratorer, som mange 
har i dag. Rapporten viser at en 
betydelig del av dagens lokaliteter 
kan elektrifiseres til en relativ lav 
kostnad, sier Blindheim.

Oppdrettsnæringen bruker i stor 
grad olje (diesel) som energi under 
produksjonen av laks fra fôrflåtene 
i sjøen, og for servicefartøyene som 
går til og fra anleggene.

Les mer om elektrifisering av  
oppdrett her

–For kystfiskeflåten er jeg er 
sikker på det kommer til å skje mye 
i årene som kommer, og at flere 
fartøy kommer til å få elektriske 
løsninger. Men for en fiskebåt er 
det ofte uforutsigbart hvor lenge 
du må være på havet, eller hvor 
langt du skal. Derfor vil det for en 
del kanskje være best med en hy-
drogen- eller hybridløsning.

–Hva med markedets krav til  
klimaavtrykk?

–Verden kommer til å etterspørre 
mer klimavennlige produkter, for 
eksempel bærekraftig ren mat og 
protein med lavt karbonavtrykk. 
Villfisk, eller oppdrettsfisk produsert 
uten fossil energi, gjør klimaavtryk-
ket enda lavere. Dette er ett av man-
ge eksempler på at elektrifisering 
kan gjøre et klimavennlig produkt 
enda mer klimavennlig..

–Hva skal til for at disse endringene 
skal skje?
–Teknologien må være god, og det 
må være økonomisk interessant for 
næringslivet.

Generelt kan man si at elektrifi-
sering er med på å løse et alvorlig 
problem; å få ned klimautslippene. 
Men disse to nevnte faktorene er 
det som virkelig får fart på om- 
stillingen, mener Blindheim.

Transportsektoren er den største 
kilden til klimagassutslipp i Norge. 
Regjeringen har en ambisjon om at 
det kun skal selges nybiler som er 
null-utslippsbiler etter 2025.

–Hva tenker du om politikernes 
rolle?

–Statlige incentiv, avgiftspolitikk og 
investeringsstøtte til omlegging 
kommer til å bli viktig.

–For fiskeflåten kan for eksempel 
fritak for avgift på diesel erstattes 
med støtte til omlegging til elek-
trisk, sier Blindheim, og viser til 
norsk elbil-politikk som et godt 
eksempel.  

Halvparten av nybiler som selges 
i Norge er nå elbiler. Andelen  
solgte elbiler i Oslo er 59 %, i  
Nordland 36 %.

–Det store antallet elbiler i Norge 
hadde ikke vært mulig uten statlige 
incentiv, avgiftspolitikk og inves-
teringsstøtte til ladeinfrastruktur, 
mener Blindheim.

–Det bor 24 000 mennesker i  
Lofotens seks kommuner. Det er 
stor forskjell på å rulle ut lade- 
infrastruktur i Lofoten og Oslo?
–I områder der har du en kritisk 
masse av folk, er det mulig å få 
lønnsomhet også i å drive ladeinfra-
struktur. Det er viktig at markedet er 
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den drivende kraften her, og at flere 
ser at dette er god business. Det er 
lettere å få til i byer og tettsteder. Så 
har du en del områder der lade-
infrastruktur vil være nødvendig, 
men vanskelig å regne hjem i et 
en business-case. Der må det inn 
gode støtteordninger, for eksempel 
at Enova gir støtte til utbygging av 
ladere til biler, busser, ferger, fiske-
båter osv..

Norge har nedfelt i klimaloven at 
utslipp av klimagasser skal redu-
seres med minst 40 prosent (fra 
referanseåret 1990) fram til 2030. 
I februar i år meldte Norge inn et 
forsterket mål om klimakutt til FN. 
Norges nye klimamål er å redusere 
utslippene i 2030 med minst 50 
prosent og opp mot 55 prosent, 
sammenlignet med 1990-nivå.  
Det krever store omstillinger på 
bare ti år.

–Det er viktig at det ikke blir slutt-
bruker som må ta hele regningen 
for omstilling, sier Blindheim. 

–Se på fergeopprøret rundt i 
landet. Her blir prisen for høy for 
folk flest. Folk må slippe å betale 
for mye for fergebilletten, fordi det 
legges om til mer miljøvennlige 
ferger. Dette bør ikke skje på andre 
områder der politikerne nå ønsker 
omstilling til et mer klimavennlig 
samfunn, sier Blindheim. 

–Vi ønsker å bidra til økt elektrifisering, 
og til å utvikle infrastruktur og tjenester 
som er til det beste for næringslivet 
og innbyggerne i Lofoten, sa Arnt M 
Winther, adm dir i Lofotkraft, da  
Lofotkraft våren 2019 etablerte  
”De Grønne øyene» gjennom selska-
pet Lofotkraft Muligheter AS. Winther 
la vekt på at dette er noe Lofotkraft 
må å gjøre i samarbeid med nær-
ingslivet, politikerne, kommunene og 
fylkes-kommunen med flere.

Ett år senere har ”De grønne øyene” 
blitt et partnerskapsprosjekt.

– Bak De grønne øyene står nå både 
Lofotkraft, Lofotrådet og Destination 
Lofoten, sier prosjektleder Randi  
Lervik. Hun legger til at de bygger vid-
ere på en felles plattform for alle typer 
tiltak som sørger for at Lofoten blir et 
lavutslippssamfunn.

Prosjektet skal være kommersielt 
og økonomisk fornuftig for mange 
bransjer. Som første felles tiltak har De 
grønne øyene fått egne nettsider. Her 
skal alle kunne følge med, og se hva 
som skjer i prosjektet.  Se mer her: 
degronneoyene.no

– Vi ønsker å bidra til smartere 
løsninger for befolkningen, og for 
private og offentlige virksomheter. 
Målet er at prosjektet skal skape 
nye arbeidsplasser, samtidig som 
det vil bidra til lavere utslipp av 
klima-gasser, sier Lervik.

– Myndighetene har mange 
ordninger for å få fortgang 
i det grønne skiftet. 

Vi vil jobbe aktivt med å kvalifisere 
tiltak og prosjekter for økonomisk 
utviklingsstøtte fra ulike tilskuddsord-
ninger, sier Lervik. 

–Samarbeid er vår viktigste strategi. 
Vi inviterer ulike næringer, offentlige 
organisasjoner, politikere, innbyggere 
og forskere til å skape et mangfold av 
løsninger som bidrar til målet om  
Lofoten som de grønne øyene, sier 
Lervik.

Vi har god dialog med ulike aktører, og 
ser fram til å presentere flere tiltak og 
prosjekter utover året. 

–For over 100 år siden kom elek-
trisiteten til Lofoten. Den kom fordi 
driftige lofotværinger så at de trengte 
strøm. Og da gjorde de noe med det. 
Nå skal samfunnet omstille seg til et 
lavutslippssamfunn med 50% kutt in-
nen 2030. Der skal ”De grønne øyene” 
bidra, sier Lervik.

De grønne øyene

– Lofoten vil bli en lavutslippsregion
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Styrets beretning konsern og 
Lofotkraft Holding AS
Virksomhet og eierforhold
Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av  
kommunene i Lofoten med følgende fordeling: 
Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %,  
Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %.

Lofotkraft Holding AS’ datterselskaper driver innen 
ulike næringsområder. Lofotkraft AS driver nettvirk-
somheten i alle kommunene i Lofoten, kraftpro-
duksjon skjer gjennom det heleide datterselskapet 
Lofotkraft Produksjon AS, installasjonsvirksomhet 
gjennom Aqila AS (75%), og utbygging og drift av 
fibernett i Lofoten, samt salg av telekommunika-
sjonstjenester gjennom Lofotkraft Bredbånd AS. 
Selskapenes, og konsernets hovedkontor, ligger i 
Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, 
Værøy og Røst.

For øvrig har konsernet deleierskap i Polar Kraft AS, 
et regionalt omsetningsselskap der Nordkraft AS, 
Salten Kraftsamband AS og Lofotkraft Holding AS 
eier 33,33 % av aksjene hver. 

Lofotkraft Holding AS 
Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. 
Selskapet sørger for koordinering av de andre 
forretningsområdene, samt optimalisering av 
kapitalstrukturen i konsernet. Dette omfatter 
strukturering av konsernets kapital og kapital-
behov, samt vurdering og utvikling av nye forret-
ningsområder. Selskapet har ikke investert i noen 
nye forretningsområder utenfor konsernet i løpet 
av 2020. 

Konsernet Lofotkraft har eierskap i alle de tradi-
sjonelle kjerneområdene innenfor energibransjen 
(nett, produksjon og omsetning). I tillegg har 
konsernet satset tungt innenfor utbygging av 
fiber, og er majoritetseier i Lofotens største 
installasjonsselskap, Aqila AS.

Konsernet har gjennom sin strategiprosess 
definert nettvirksomheten som sin kjernevirk-
somhet. På grunn av myndighetenes bruk av 
rammevilkårene for nettvirksomheten for å få 
større enheter, kan strukturelle endringer bli 
nødvendig for å oppnå tilfredsstillende vilkår 
for eiere, organisasjon og kunder. Strukturelle 
endringer vurderes fortløpende opp mot det 
å fortsette alene. Endringer kan skje gjennom 
fusjoner, kjøp og/eller salg. For å stå rustet 
dersom slike eventualiteter dukker opp, har 
nettselskapet en strategisk og langsiktig finansiell 
samarbeidspartner i KLP, som eier 15%. Vi mener 

at konsernet med dette er rigget for å delta i alle 
strukturelle endringer innenfor nettvirksomheten 
om muligheten byr seg.

Med bakgrunn i dette har konsernet Lofotkraft 
gjennom 2020 vært i dialog med flere aktører 
i bransjen, uten at dette har ført til konkrete 
endringer. Samtalene som har vært ført har gjeldt 
både fusjoner og kjøp innenfor alle av konsernets 
virksomhetsområder.

Konsernet har tilpasset intern virksomhetsstyring 
etter gjeldende regler for funksjonelt skille, og vil 
prøve ut om disse fungerer tilfredsstillende i løpet 
av første driftsår med nye regler. Dersom det 
avdekkes svakheter eller mangler med disse vil 
de bli justert fortløpende.

Lofotkraft Holding AS hadde i 2020 et årsresultat 
etter skatt på kr 19 147 431,-.

Lofotkraft AS
Lofotkraft Holding AS eier 85 % av aksjene i 
Lofotkraft AS, de resterende eies av Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP).

Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksomhet 
og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv 
overføring av energi til nettkundene. Selskapet 
har konsesjon for overføring av kraft i de seks 
kommunene i Lofoten. Den leverte kraftmengden 
utgjorde i 2020 460 GWh.

Lofotkraft har i 2020 investert 192 millioner kr i 
ledningsnettet i konsesjonsområdet. Det største 
og viktigste prosjektet i forhold til økt forsynings-
sikkerhet har vært ferdigstillelse av ny 132 kV 
regionalnettslinje mellom Kleppstad og Kvitfossen 
via Svolvær.  Videre har det blitt satt i drift ny 
transformatorstasjon lokalisert i Osan mellom 
Kabelvåg og Svolvær. Stasjonen erstatter transfor-
matorstasjonene på Trollhøgda, ved Marithaugen 
og ved Solbakken. Det er lagt nye, sterke kabler 
fra ny transformatorstasjon mot Svolvær sentrum 
og mot Kabelvåg. Arbeidet med ny 132 kV linje 
mellom Fygle og Solbjørn er videreført, og skal 
ferdigstilles i 2021. Disse prosjektene vil gi en mer 
stabil og sikker strømforsyning fremover.

Selskapet hadde i 2020 en økning i kostnader 
knyttet til avbrudd, sett i forhold til året før. Dette 
skyldes flere forhold.  De store prosjektene som 
ble gjennomført i 2020, krevde at vi hadde deler 
av nettet utkoblet lange perioder av året.  Dette 
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gjør at man ikke har samme reserve om det 
skulle oppstå feilsituasjoner. Da 2020 dessverre 
ble et år med mye ekstremvær med alt fra 
kraftig vind, salting og lyn, resulterte dette i at vi 
opplevde flere avbrudd enn tidligere år.  Med 
skjerpede satser for avbrudd fra myndighetene, 
endte Lofotkraft opp med ca. 32 millioner kr i 
avbruddskostnader. Med de store investeringene 
som er gjennomført de senere årene, er forvent-
ningene at KILE-kostnadene skal reduseres kraftig 
fremover. Men ved ekstremvær som storm og 
orkan og nedising av linjenettet, vil fortsatt store 
avbrudd kunne forekomme. 100% leveringssik-
kerhet kan ikke garanteres.
 
For å redusere sannsynligheten for avbrudd og 
feilsituasjoner, har selskapet i tillegg etablert 
omfattende vedlikeholdsplaner. For å redusere 
risikoen ved feilsituasjoner og avbrudd, har 
selskapet i flere år arbeidet langsiktig med risiko 
og sårbarhetsanalyser vedrørende beredskap. 
Videre har vi lagt ned et betydelig arbeid i å 
planlegge tiltak ved avbrudd, og analysere og 
lære av de større avbruddene vi har hatt de 
senere årene. Dette viser nå gode resultater. Vi 
har en beredskapsorganisasjon som fungerer 
godt, og som evner å håndtere de fleste utfor-
dringer vi til nå har blitt stilt ovenfor i beredskaps-
sammenheng. Samtidig takler organisasjonen 
også et meget høyt aktivitetsnivå i normal drift.

Aktivitetsnivået i selskapet er høyt, både innenfor 
drift, vedlikehold og investeringer. Med god 
overlapping i forbindelse med naturlig avgang, 
en bevisst satsing på rekruttering via lærlinger, 
samt innleie av ulik kompetanse og ressurser, 
håndterer organisasjonen dette bra. Lofotkraft 
har et bevisst forhold til hvilke prosjekter som 
settes ut og hvilke som gjennomføres av egne 
mannskaper, slik at intern kompetanse ivaretas 
med hensyn til framtidig drift, vedlikehold og 
investeringer. 

Statnett iverksatte i 2015 et fellesprosjekt med 
alle netteierne i Sørnettet for å se på systemjor-
dingen i nettet. Som en følge av dette, har DSB 
gitt samtlige netteiere pålegg om å utbedre de 
forskriftsstridige forholdene i Sørnettet. Statnetts 
forslag til løsning har potensial til å påføre Lofot-
kraft store kostnader, og samtidig gi kundene 
våre dårligere leveringssikkerhet. Lofotkraft tok 
derfor initiativ til at Sintef skulle kvalitetssikre 
Statnetts konklusjon. Sintef støttet Lofotkrafts 
mening om at nettet med små justeringer fortsatt 
kan driftes som i dag. DSB aksepterte også denne 
løsningen, men Statnett forsøker fremdeles å 
fronte sitt ønske, og selskapene er nå pålagt 
videre utredning av saken fra NVE.  Det er viktig at 
Lofotkraft følger opp saken videre, slik at vi ungår 
unødvendige kostnader for både selskapet og 
kundene våre.

Lofotkraft deltok i samarbeidsprosjektet SORIA 
i forbindelse med den pålagte investeringen 
i automatisk måleravlesning og smart nett. 
Prosjektet er i hovedsak avsluttet, men ikke 
endelig terminert.  Selskapet har ennå noen 
få kunder som nekter bytte av måler. Det vil i 
løpet av 2021 bli tatt initiativ ovenfor disse, slik 
at prosjektet kan termineres. Lofotkraft arbeider 
videre for å oppnå mer nytte av investeringen i 
nye målere.

Lofotkraft AS har utfordringer i forhold til 
modellen som myndighetene bruker for å 
regulere de økonomiske rammene hos nettselska-
pene (monopolvirksomhet). Modellen er laget 
for å regulere alle nettselskaper i Norge, og tar 
etter vårt syn ikke tilstrekkelig hensyn til spesielle 
utfordringer enkelte selskaper har. Lofotkraft er 
ett av disse selskapene. Vi har et stort og dyrt 
linjenett i en utfordrende geografi, og med relativt 
få kunder tilknyttet. På grunn av dette, og ikke 
på grunn av ineffektiv drift, kommer selskapet 
dårligere ut økonomisk av modellen enn det 
burde. Så lenge myndighetene ikke endrer 
modellen, må selskapet iverksette andre tiltak for 
å kutte kostnader slik at vi på sikt kommer bedre 
ut økonomisk. Et internt digitaliseringsprosjekt 
er iverksatt, med mål om å forenkle og redusere 
interne kostnader i de prosesser der dette er 
mulig. Videre har selskapet sammen med Vester-
ålskraft, Trollfjord Kraft og Andøy Energi etablert 
en felles driftssentral. Formålet er å minimum 
opprettholde samme driftssikkerhet og bered-
skap som i dag, til en lavere kostnad for samtlige 
deltagende selskaper. 

Lofotkraft AS hadde i 2020 et overskudd etter 
skatt på kr 29 544 494,-.

Aqila AS 
Aqila AS driver el-entreprenørvirksomhet med 
hovedvekt på tjenesteyting, salg og service 
innenfor tradisjonelle elektroinstallasjoner, tele-/
datanett, alarm og brannsikring, skipsinstalla-
sjoner, automasjon og konsulenttjenester. Hoved-
kontor er på Gravdal i Lofoten, og avdelingskon-
torer i Svolvær og på Røst. Lofotkraft Holding AS 
eier 75 % av aksjene i Aqila AS. Resterende aksjer 
eies av Hovdan Invest AS. 

Gjennom oppkjøpet av Ramberg Elektro AS har 
Aqila  styrket sin posisjon som en leverandør som 
dekker  hele Lofoten, og konkurrerer dermed om 
større oppdrag i hele regionen.

Selskapet Aqila AS hadde i 2020 et overskudd 
etter skatt på kr 6 017 845,-.  
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Lofotkraft Produksjon AS
Selskapet har sitt hovedkontor i Svolvær, og eier 
og driver 9 kraftstasjoner i Lofoten.

Selskapet har fra 2020 sagt opp avtaler med 
Nasdaq, Nordpool og eSett. Fysisk kraftproduk-
sjon selges mot Nordpools spotmarked gjennom 
avtale med Markedskraft. Finansiell prissiking er 
gjort gjennom avtaler med DNB Markets. I tillegg 
skal selskapet bistå Lofotkraft i tunglastperioder, 
og vil være en del av nødstrømsforsyningen ved 
behov.

Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde 57,4 
GWh, som er 18 % mer enn middelproduksjonen 
siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 24,3 
GWh pr 31.12.2020.  

Resultatet for 2020 bærer sterkt preg av lave kraft-
priser gjennom året. Gjennomsnittlig områdepris 
ble 93,64 kr/MWh mot 377,29 kr/MWh i 2019.

Lofotkraft Produksjon AS hadde i 2020 et under-
skudd etter skatt på kr -610 565,-

Lofotkraft Muligheter AS
Konsernets prosjekt vedrørende elektrifisering av 
Lofoten, De Grønne Øyene, er plassert i Lofotkraft 
Muligheter. Selskapet har en ansatt, som også er 
prosjektleder for De Grønne Øyene. Prosjektet 
skal utrede og utnytte kommersielle muligheter 
som en elektrifisering av Lofoten kan gi, og på 
den måten bidra til myndighetenes visjon om 
lavutslippssamfunnet. Også i 2020 har intern og 
ekstern forankring av prosjektet vært prioriterte 
aktiviteter. I tillegg deltar selskapet i utredning av 
ladeinfrastruktur for både bil og skipsfart, samt 
utredningsprosjekter sammen med blant andre 
Norges Arktiske Universitet. 

Lofotkraft Muligheter AS hadde i 2020 et under-
skudd etter skatt på kr 1 173 310,-.

Lofotkraft Bredbånd AS
Lofotkraft Bredbånd er et heleid datterselskap av 
Lofotkraft Holding. Selskapet har som oppdrag å 
bygge og drifte et fiberoptisk nett i Lofoten med 
leveranse av innholdstjenestene internett, tv og 
telefoni. Selskapets forretningskontor er i Svolvær.

Selskapet har bygd et fibernett fra Svolvær til Røst, 
og har også rettigheter i fiberkabel mellom Røst 
og Bodø. Fiberkabelen til Bodø sikrer selskapet 
redundant forbindelse inn til Lofoten. Selskapet er 
med sitt fibernett og sin produktportefølje godt 
posisjonert for nye kunder. Nye kunder etterspør 
nå selskapets tjenester, som en konsekvens av at 
Telenor legger ned sitt kobbernett. 

Selskapet er blitt en betydelig aktør innen 

bedriftsmarkedet, og har i tillegg til 6 800 
privatkunder en bedriftsportefølje på 510 
bedrifter.

Det er en trend at kundene og spesielt de yngre 
velger bort tv. Til tross for denne trenden har 
Lofotkraft Bredbånd og Altibox klart å opprett-
holde en tv-andel på 73%.

Lofotkraft Bredbånd AS hadde i 2020 et 
overskudd etter skatt på kr 11 423 602,-.

Polar Kraft AS 
Polar Kraft AS er et resultat av en fusjon mellom 
Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS. Polar Kraft er et 
regionalt omsetningsselskap, hvor Nordkraft AS, 
Salten Kraftsamband AS og Lofotkraft Holding AS 
hver eier 33,33 % av aksjene i selskapet. Selska-
pets forretningskontor er i Narvik. Selskapet har 
utviklet flere tjenester for å styrke sin konkurranse-
kraft og er godt posisjonert for videre vekst. 

Selskapet har igjennom 2020 gjennomført en 
fusjon med Hålogaland Kraft Kunde som en 
følge av at morselskapene Hålogaland Kraft og 
Nordkraft har fusjonert. Selskapet har derved 
vokst betydelig i antall kunder og dermed også 
omsetning. Selskapet har videre startet forhand-
linger med omsetningselskapet Kraftriket om en 
mulig fusjon. Dersom ikke uforutsette hindringer 
dukker opp antas det at Polar Kraft og Kraftriket vil 
fusjonere i løpet av 2021. Lofotkraft Holding vil da 
sitte igjen med et eierskap på ca 15% i et selskap 
dobbelt så stort som Polar Kraft. 
 
Polar Kraft hadde et resultat i 2020 på 
kr 23 341 193,-.

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

Forurensning av det ytre miljø
Etablering og drift av linjenett påvirker naturen og 
miljøet, og selskapet har etablert interne rutiner 
for å forhindre at selskapets aktivitet gjør dette i 
større grad enn nødvendig. Videre har konsernet 
en målsetting om å etterlate seg et så lite miljø- 
og karbonavtrykk som mulig. Prosjektet De 
Grønne Øyene vil over tid også bidra positivt på 
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miljøet i regionen, og har allerede medført mer 
miljøvennlige innkjøp.

Arbeidsmiljø
Konsernet har etablert et system for gjennom- 
føring av internkontroll. Gjennom intern- 
kontrollen skal vi sikre at virksomheten 
planlegges, organiseres, utføres og utvikles i 
samsvar med krav i lover og forskrifter. HMS er, og 
skal fortsatt være, et fokusområde for konsernet.

Konsernet har videreført sin IA- strategi og 
arbeider systematisk for et inkluderende 
arbeidsliv. Sykefraværet i konsernet (eksklusiv 
Aquila) var 4,5 % i 2020 sammenlignet med 3,3 
% året før. Det er svært få tilbakemeldinger om 
arbeidsrelatert sykefravær i konsernet. Korttids-
fraværet er stabilt lavt fra år til år, selv om vi i år 
har hatt en del korttidsfravær knyttet til Covid-19. 
Dette er tilfeller hvor man har hatt koronalignende 
symptomer eller har ventet på testresultater. 
Variasjonene i samlet fravær skyldes i hovedsak 
langtidsfravær, som er vanskelig å påvirke.

For å hindre frafall fra arbeidslivet har vi i flere 
tilfeller sørget for tilrettelegging av arbeidsopp-
gaver for ansatte. Når det gjelder våre mål innen 
seniortiltak er disse oppnådd, gjennomsnittlig 
avgangsalder de siste 5 årene er 65,1 år.

I år hadde vi 5 mindre skader/ulykker. Dette er 
på samme nivå som de 2 siste årene. Alle disse 
hendelsene blir tatt opp og gjennomgått med de 
ansatte.

Kjønnsfordeling og  
diskriminering
Det er 175 ansatte i konsernet, inklusive Aqila, 
medregnet 14 lærlinger/midlertidig ansatte og 
5 personer i deltidsstillinger. Av disse 175 er 
147 menn og 28 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 er kvinner. Det er 
personlig vararepresentant til hvert styremedlem, 
og av disse er 6 av representantene 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. 

Regnskapsinformasjon
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2020 er satt opp under den 
forutsetning. 

Konsernets resultat viser et overskudd etter skatt 
på kr 51 385 896,-.  

Lofotkraft Holding AS viser et overskudd etter 
skatt på kr 19 147 431,-. Konsernets egenkapita-
landel er 41 % etter årets disponeringer. Egenka-
pitalandelen for Lofotkraft Holding AS er 77 % 
etter disponeringer.

Konsernet har gjennom sin aktivitet i 2020 økt sin 
likviditetsbeholdning med 51 millioner kroner. 

Lofotkraft AS har en direkte låneavtale med DNB 
ASA pålydende 840 millioner, samt en ramme på 
en revolverende trekkfasilitet på 100 millioner. 
Likviditetssituasjonen er i inneværende år god. 
Bedriften er inne i et omfattende investeringspro-
gram, og de grunnleggende finansielle avtalene 
vi har er i tråd med vårt fremtidige kapitalbehov 
frem til 2022. Avtalene bidrar dermed til å 
redusere vår likviditetsrisiko.

Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet 
til kurs- og rentevariasjoner. Likviditetsrisikoen er 
redusert med inngåelse av en finansieringsavtale 
med DNB ASA. Avtalen har en total ramme på kr 
130 mill. Lofotkraft Bredbånd AS har en direkte 
låneavtale med DNB ASA på kr 105 mill. 

Finansposter i konsernet viser et underskudd på 
5,7 mill. kr. Lofotkraft Holding AS har et overskudd 
på finansposter på kr 21,4 mill. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 
resultatregnskap og balanse med noter og 
konsernregnskap ellers fyllestgjørende informa-
sjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er 
heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
slutt som er av betydning ved bedømmelsen av 
selskapet.

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

Årsresultat............................................... kr 19 147
Utbytte .................................................... kr     15 000
Overført til annen egenkapital     ........ kr 4 147
Sum overføringer og disponeringer ... kr 19 147

Fremtidsutsikter
Selv om koronapandemien fortsatt ikke er under 
kontroll, og vi ennå ikke ser de endelige virknin-
gene av den, kan vi slå fast at pandemien ikke 
har rammet konsernet hardt økonomisk. Vi har 
som alle andre måttet innføre tiltak for å hindre 
smittespredning, slik som separasjon av personell 
på jobb, hjemmekontor og ekstra hygienetiltak. 
Dette har medført lavere produksjon av tjenester i 
perioder, men har ikke rammet våre store oppgra-
deringsprosjekter og vekst nevneverdig, verken 
framdriftsmessig eller økonomisk.
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Styret i Lofotkraft Holding AS

Svolvær, 31. desember 2020,
30. april 2021

De strukturelle endringene i energibransjen har 
virkelig skutt fart i vår landsdel. Flere aktører 
diskuterer med hverandre, og Troms Kraft og 
Bodø Energi har slått sammen nettselskapene 
sine til Arva. Konsernet Lofotkraft er aktiv i 
konsolideringen, og forsøker å få til endringer til 
beste for våre eiere, kunder og ansatte. Lofotkraft 
vurderer det slik at konsolideringen vil fortsette i 
2021, og at det er svært viktig at konsernet spiller 
en aktiv rolle i denne.

Regjeringen har ikke tatt gode nok grep for å 
utjevne forskjellen i nettleie mellom de ulike 
områdene i Norge. De valgte å videreføre den 
tidligere ordningen med tilskudd for utjevning 
over Statsbudsjettet. Her ble det kun avsatt 20 mill 
NOK til utjevning. Når de i tillegg endrer utgangs-
punktet for hva som skal med i ordningen slik at 
alle avgifter etc tas med, faller alle nordnorske 
selskaper ut av ordningen. 

Norge og verden står foran den kanskje største 
omstillingen siden den industrielle revolusjon, 
med det grønne skiftet og overgangen til et 
lavutslippssamfunn. For å få til den ønskede 
omstillingen må flere virkemidler og incentiver 
tas i bruk, og vi må sørge for at hele samfunnet får 
de samme mulighetene. Sett i et slikt perspektiv 
kan store forskjeller i nettleie, og dermed også 
anleggsbidrag ved kundeinitierte prosjekter, føre 
til at vi får ulik utvikling i by og distrikt, og at det 
dannes et A og B lag. En utjevning av nettleien 
vil gi like muligheter for utvikling og en raskere 
omlegging av samfunnet. Videre er utjevning 
av nettleien god distriktspolitikk, og et godt 
virkemiddel fra myndighetene til å vise at de også 
satser på distriktene.

Nettselskapet Lofotkraft AS har siden 2009 
investert over 1,7 milliarder kroner i fornyelse og 
oppgradering av strømnettet i Lofoten. I 2021 
vil siste del av regionalnettlinjen mellom Fygle 
og Mølnarodden være ferdigstilt. Med dette vil 
de store investeringene for oppgradering av 
regionalnettet være ferdig. Reinvesteringsnivået 
fremover vil derfor bli betraktelig lavere, selv om 
oppgradering av distribusjonsnettet er en konti-
nuerlig prosess i et så stort nett som konsesjons-
området til Lofotkraft er. Lofoten er nå forberedt 
til det grønne skiftet, og har lagt grunnlaget for 
utvikling av et samfunn basert på grønn fornybar 
energi, overført og distribuert i et nytt og robust 
nett.  

Konsernet Lofotkrafts deltagelse i prosjektet De 
Grønne Øyene sammen med Lofotkommunene, 
gjennom Lofotrådet og Destination Lofoten, 
anses som et viktig instrument for at Lofoten skal 
nå målsettingen om å bli et lavutslippssamfunn 
gjennom det grønne skiftet. Utredninger og 
forankringer har nå pågått i snart 2 år, siden 
starten som et internt prosjekt i konsernet. De 
Grønne Øynene er nå definert som et vekstpro-
sjekt for hele regionen gjennom grønn omstilling. 
Tiden er inne for å få til konkrete omstillinger som 
bidrar til realisering av visjonen om et lavut-
slippssamfunn. Her ligger det mange muligheter 
og mange fallgruver, samt mange vanskelige 
avgjørelser for både næringslivet og politikerne 
- og som kanskje ikke alle kommer til å bli applau-
dert av kunder og velgere. Skal vi lykkes, må vi 
sammen med våre samarbeidspartnere beherske 
kunsten med å veie risiko opp mot innsats, og 
samtidig sørge for at vi har befolkningen med oss. 
Det bli ingen enkel oppgave. 
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Foto: Tore Berntsen, Visualdays
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Resultatregnskap 2020 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2019 2020 Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

222 657 237 670 Energiomsetning, nettleie 0 0

7 035 -3 620 Mer-/mindreinntekt 13 0 0

164 822 214 583 Andre driftsinntekter 0 0

394 513 448 633 Sum driftsinntekter 2 0

3 287 Energikjøp 0 0

26 520 28 173 Sentralnettskostnad 0 0

54 927 78 865 Varekostnad 0

74 366 111 638 Lønnskostnad 5,6 353 749

74 843 83 409 Avskrivninger av varige driftsmidler 4 0 0

Nedskrivning av varige driftsmidler 4 0 0

66 495 73 881 Andre driftskostnader 5,19 1 882 1 001

297 152 379 253 Sum driftskostnad 2 2 235 1 751

97 362 69 380 Driftsresultat -2 235 -1 751

0 0 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 8 15 469 15 953

4 041 7 865 Andel resultat i tilknyttede selskaper 8 6 900 4 333

0 0 Renteinntekter fra foretak i samme konsern 1 272 1 743

2 535 1 474 Renteinntekter 361 562

174 273 Andre finansinntekter 1

0 Netto verdiøkning. markedsbaserte omløpsm. 16 0

0 0 Rentekostnader til foretak i samme konsern

22 479 15 237 Rentekostnader 2 583 4 774

444 107 Andre finanskostnader 0 0

-16 173 -5 733 Netto finansposter 21 419 17 819

81 188 63 647 Ordinært resultat før skattekostnad 19 184 16 068

17 066 12 261 Skattekostnad på ordinært resultat 7 36 2 610

64 123 51 386 Årsresultat 19 147 13 458

7 296 6 313 HERAV TIL MINORITETSINTERESSER

56 827 45 073 Årsresultat til majoritetsinteressene

OVERFØRINGER  OG DISPONERINGER

Overført fra annen egenkapital 4 147 -1 542

Avsatt utbytte 15 000 15 000

Sum overføringer og disponeringer 19 147 13 458
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Balanse pr. 31.12. 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2019 2020 EIENDELER Note 2020 2019

Anleggsmidler

0 0 Utsatt skattefordel 7 237

0 911 Goodwill

0 910 655 Sum immaterielle eiendeler 237

12 677 13 209 Tomter, bygninger og annen fast eien-
dom 4,18

0 0

1 308 640 1 559 929 Kraftstasjoner, fordelingsanlegg 4,18 0 0

193 844 209 462 Fiberoptiske anlegg 4 0 0

104 662 104 374
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-
maskiner o.l. 4

0 0

176 708 51 147 Anlegg under utførelse 4 0 0

1 796 531 1 938 121 Sum varige driftsmidler 0 0

0 0 Investeringer i datterselskap 8 359 161 359 161

0 0 Lån til foretak i samme konsern 60 837 58 000

35 221 35 134 Investeringer i tilknyttet selskap 8 34 235 34 235

4 860 4 961 Investeringer i andre selskaper 9 2 2

13 112 12 867 Andre fordringer 10 019 10 119

41 897 49 642 Pensjonsmidler 6 0 0

95 090 102 604 Sum finansielle anleggsmidler 464 253 461 517

1 891 620 2 041 635 SUM ANLEGGSMIDLER 464 490 461 517

14 156 22 430 Varer 3 0 0

64 127 72 186 Kundefordringer 12,18 0 0

Kortsiktige fordringer på konsernsel-
skap

32 852 16 112

4 000 6 900 Kortsiktige fordringer på tilknyttede 
selskaper 8

6 900 4 000

29 189 30 718 Andre kortsiktige fordringer 11,13 36 47 532

97 317 109 804 Sum fordringer 39 787 20 160

0 Plasseringer i aksjer og obligasjoner 16 0 0

149 637 200 542 Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 15 087 34 893

261 110 SUM OMLØPSMIDLER 55 053

2 152 731 SUM EIENDELER 516 569
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 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2019 2020 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

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

347 781 347 781 Overkurs 14 347 781 347 781

391 781 391 781 Sum innskutt egenkapital 391 781 391 781

420 611 450 684 Annen egenkapital 14 10 367 6 220

420 611 450 684 Sum opptjent egenkapital 10 367 6 220

121 683 125 245 Minoritetsinteresser 8,14

934 075 967 710 SUM EGENKAPITAL 402 148 398 001

9 655 11 328 Pensjonsforpliktelser 6 1 362 0

98 326 108 264 Utsatt skatt 7 26

107 981 119 592 Sum avsetninger for forpliktelser 1 362 26 400

Langsiktig gjeld

1 000 000 1 145 183 Gjeld til kredittinstitusjoner 18 100 000 100 000

9 782 9 195 Øvrig langsiktig gjeld

1 009 782 1 154 378 Sum annen langsiktig gjeld 100 000 100 000

Kortsiktig gjeld

39 183 47 707 Leverandørgjeld 172 68

3 535 2 454 Betalbar skatt 7 2 539

23 411 30 238 Skyldige offentlige avgifter 282

1 360 Gjeld til kredittinstitusjoner 10

15 000 17 625 Utbytte 15 000 15 000

0 0 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 682 471

19 764 33 347 Annen kortsiktig gjeld 10 182

100 894 132 731 Sum kortsiktig gjeld 15 854 18 542

1 218 656 1 406 701 SUM GJELD 117 216 118 568

2 152 731 2 374 411 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 519 364 516 569
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I Sennesvik var hele bygda sam-
let på grendehuset for å feire 
at raske internettsignaler nå er 
lagt inn til bedriftene, husene 
og rorbuene.

–Internettlinjer med stor  

kapasitet sammenliknes nå med 
infrastruktur som vei, vann og 
strøm, sier Arnt M. Winther, 
leder i Lofotkraft og styreleder i 
Lofotkraft Bredbånd.

Annelin Røed, leder i Sen-
nesvik Grendelag, klippet snora 

og sto for den offisielle åpnin-
gen av Lofotkraft Bredbånds 
fibernett i Sennesvik.  

–Det blir fint å få et raskt  
internett, sier Annelin.  
–Særlig min tenåringsdatter har 
ventet lenge på dette.  

Tekst og foto: TORE BERNTSEN

Lofotkraft Bredbånd strekker nå fiberbredbånd til flere nye områder på 
Vestvågøy. Først ute med fiber i husan var Sennesvik, Ure og Steine. Nå står 
Knutstad, Alstad, Vestresand, Sund, Haug, Storeide og Eggum for tur. 

Lofotkraft Bredbånd åpnet i 2020  
Norges raskeste bredbånd i Sennesvik,  

Ure og Steine.
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Hun er lei av tregt nett. 
Under koronakrisen måtte 

Annelin kjøre til Leknes for å 
leie et rom med godt nett, slik 
at hun fikk gjort jobben sin.

7000 kunder i Lofoten 
–Vårt samfunnsoppdrag er å 
sikre god infrastruktur som gjør 
hele Lofoten til et godt sted 
å bo og å drive næring. Koro-
napandemien, som plasserte 

mange på hjemmekontor og 
hjemmeskole,  
gjør ikke vårt samfunnsopp-
drag mindre aktuelt og viktig, 
sier Espen Thorvaldsen, leder i 
Lofotkraft Bredbånd. 

Etter åpningen av fibernet-
tet i Sennesvik fortsatte åp-
ningsfesten med pølser, kaker, 
musikk og taler på grendehuset 
i bygda. 

Arnt M. Winther holdt tale 

og fortalte om da Lofotkraft i 
2005 etablerte et nytt selskap, 
Lofotkraft Bredbånd, som skulle 
gi fibernett til lofotvær-ingene. 

–Da var det mest oppmerk-
somhet rundt underholdning og 
TV. Nå har selskapet over 7000 
kunder i Lofoten. Rundt 500 er 
bedriftskunder. Utviklingen har 
gått veldig fort, og forventinge-
ne fra kundene har økt raskt. Nå 
bruker vi internett til nesten alt. 

ÅPNING:  Annelin Røed, leder i Sennesvik Grendelag klippet snora og sto for den offisielle åpningen av 
Lofotkraft Bredbånds fibernett i Sennesvik.  Til høyre: Arnt M. Winther, leder i Lofotkraft og styreleder i 
Lofotkraft Bredbånd.

Lofotkraft Bredbånd åpnet i 2020  
Norges raskeste bredbånd i Sennesvik,  

Ure og Steine.

Forts. ➤
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ENDELIG:  Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd, og Reidar Falck, en av ildsjelene som i mange 
år jobbet for å få fiber til Sennesvik.

Arnt M. Winther trakk også 
fram hvor viktig raskt nett med 
god kapasitet er for næringsli-
vet. 

–Å legge fiber handler også 
om å legge til rette for nærings-
utvikling. Det fiberbredbåndet 
dere får her nå er landets beste 
kvalitet, og det er veldig viktig 
for at vi kan bo, trives og utvikle 
oss i hele Lofoten. 

Tonje Unstad, bygdas egen  
musiker og låtskriver som vant 
Spellemannpris i 2011, fram-
førte flere av sine sanger under 
åpningsfesten på grendehuset. 
Artisten har bodd i bygda i to 
år, med mann og to barn. 

–Det har vært mye hjemme-
kontor i det siste - med tregt 
nett. Nå er vi i gang med å 
bygge oss et nytt hus. Det skal 
bli veldig godt å få fiber der, 
sier Unstad. 

Lynrask fiber  
Lofotkraft Bredbånd/Altibox  
leverer Norges raskeste bred-
bånd, og en innholdsrik  
TV-løsning.

De fleste i Sennesvik, Ure og 
Steine har til nå hatt internett- 
tilkobling via Telenors ADSL- 
teknologi. Nå blir det fart i 
sakene – bokstavelig talt fra 
6-7 megabit i sekundet til 500 
megabit i sekundet.  

Løft for bygdene 
I desember 2019 inngikk Vest-
vågøy kommune avtale med 
Lofotkraft Bredbånd om å legge 
fiberkabel til Knutstad, Alstad, 
Vestresand, Sennesvik, Ure, 
Steine, Sund, Haug, Storeide 
og Eggum.

– Dette er et betydelig løft 
for bygdene. Vi visste at beho-
vet var stort, og interessen har 
vært enorm, sier Thorvaldsen. 

Han legger til at jobben med å 
strekke fiber til de fleste av de 
andre nye områdene skal være 
utført i løpet av 2020 – de siste i 
løpet av første kvartal 2021. 
 
Telenors kobbernett utdatert 
Da Lofotkraft Bredbånd ble 
startet i 2005, var Telenor 
enerådende på teleinfrastruktur 
i Lofoten - med kobberkabel, 
som i sin tid ga det norske folk 
fasttelefon. Den teknologien er 
nå utdatert.

–Siden Telenor gikk ut med 
at de skal fase ut kobbernettet 
sitt i løpet av 2022, har vi fått 
mange henvendelser fra private 
og bedrifter som ønsker å bytte 
til Lofotkraft Bredbånd, sier 
Trine Husjord, salgs- og kunde-
konsulent i Lofotkraft Bredbånd. 

–Folk er i villrede og lurer 
på hva de skal gjøre. Alle blir jo 
mer og mer avhengig av raskt 
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SPELLEMANN:  Tonje Unstad - bygdas egen musiker og låtskriver, som vant Spellemannpris i 2011, 
framførte flere av sine sanger under åpningen i grendehuset.

og stabilt internett. Derfor er vi 
stolt over at Vestvågøy valgte 
oss som leverandør av internett 
til disse nye områdene, sier 
Husjord.   

Flere av områdene på Vest- 
vågøy, som nå får rask fiber, har 
også problemer med mobil- 
dekningen. 

Mer enn internett 
Gjennom Altibox tilbyr Lofot-
kraft Bredbånd mer enn fiber-
signalene. Mange i Sennesvik 
gleder seg også til å få en skik-
kelig TV-løsning fra Lofotkraft/
Altibox.

–Vi leverer den digitale bok-
sen, som blant annet gir TV-sig-
naler. Du kan ta opp program-
mer, eller leie film. Det trådløse 
nettverket blir også levert fra 
oss. Med Google-wifi blir det 
meget god kapasitet for flere 
brukere på trådløst nett sam- 
tidig, forteller Thorvaldsen.  

Positivitet og tilflytting 
Sennesvik opplever stor positi-
vitet og tilflytting. 

–God infrastruktur og høy- 
hastighets bredbånd visker ut 
forskjellene mellom sentrale 
strøk og bygder på Vestvågøy, 
sier Espen Thorvaldsen i  

Lofotkraft Bredbånd.  
Annelin Røed, leder i  

Sennesvik Grendelag, og man-
ge andre ildsjeler, gleder seg 
over fiber, og feiret med  
pølser og en megastor kake – 
pyntet med «Fiber til bygda».

–Jeg har hørt om folk som 
for noen år siden ønsket å bo 
her. Men fordi vi ikke hadde 
skikkelig bredbånd, så kunne de 
ikke flytte hit, og valgte derfor 
et annet sted, forteller Annelin.

Nå er det nye tider for 
Sennesvik - og snart også for 
flere bygder på Vestvågøy.  
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Noter til regnskapet 2020

NOTE 1    REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk.

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

Lofotkraft AS .................................................85% eiet
Lofotkraft Produksjon AS .......................... 100% eiet
Lofotkraft Bredbånd AS ............................ 100% eiet
Lofotkraft Muligheter AS .......................... 100% eiet
Aqila AS .........................................................75% eiet

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 datterselskapet 
følger de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved 
regnskapsføring av virksomhetssammenslut-
ninger. 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 identi-
fiserbare 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. Bruk 
av metoden fører til at regnskapsført verdi i 
balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i 

det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle 
gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte 
interngevinster  Resultatandelen i resultatregn-
skapet baseres på andelen av resultatet etter 
skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres 
for eventuelle avskrivninger på merverdier og 
urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises 
resultatandelen under finansposter.  

Følgende tilknyttede selskaper inngår i konsernet:
 
Polar Kraft AS 
33% eiet av Lofotkraft Holding AS

LOVE Driftssentral AS 
44% eiet av Lofotkraft 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. Alle 
inntekter og kostnader henføres til det året de er 
opptjent/forbrukt. 

Omsetning av nettleie til husholdnings- og  
næringslivskunder inntektsføres i form av  
løpende fakturering hver annen måned ut fra 
faktisk avlesning. Øvrige kunder inntektsføres i 
form av a-kontofakturering gjennom året, med 
avlesning og avregning 31.12.

Klassifiseringsprinsipper         
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, 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 opptaks-
tidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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Kortsiktige fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til 
pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Reservedeler, lager for videresalg og 
prosjekter i arbeid
Beholdning av reservedeler og annet driftsmate-
riell er beregnet til investeringer og vedlikehold 
av egne anlegg og er vurdert til anskaffelseskost 
og er klassifisert som anleggsmiddel. 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 
verdipapirer 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 
driftsmidlet 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 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Inntekts-
rammen for 2020 er  fastsatt på grunnlag av 
indeksregulerte kostnader, investeringer, bokførte 
anleggs- 

midler og effektivitetsmålinger basert på tall- 
materiale for året 2018.
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  
overføringstariffene.       
                                                          
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-/ 
mindreinntekten beregnes særskilt for regional-
nettet og distribusjonsnettet. 

Skatter og avgifter
Skattekostnaden er den periodiserte skatten 
knyttet til det regnskapsmessige resultat. 
Skattekostnaden 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 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 
regnskapsmessige og skattemessige balanse-
verdier av eiendeler og gjeld. Årets resultateffekt 
fremkommer som endring i utsatt skatt/utsatt 
skattefordel i balansen.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Konsernselskapene dekker i hovedsak sine 
pensjonsforpliktelser via kollektive pensjons-
ordninger i livsforsikringsselskaper eller i egne 
pensjons- 
kasser. I tillegg finansieres enkelte særordninger 
direkte over drift. Pensjonsordningene er 
behandlet som ytelsesplaner. Periodens netto 
pensjonskostnad klassifiseres som lønnskost-
nader. 
 
Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av 
de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på 
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balansedagen. 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 
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 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved 
begynnelsen av året innregnes ikke. Når den 
akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved 
årets begynnelse, resultatføres det overskytende 
over antatt gjennomsnittlig gjenværende  
opptjeningstid.      
     

Erstatninger og konsesjonskraftsforpliktelser         
Årlige erstatninger til grunneiere er svært 
begrenset 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

Innstallasjons-
virksomhet

Øvrig 
virksomhet Sum

Driftsinntekter 246 337 10 570 80 191 128 150 189 465 437

Driftskostnader 195 151 10 994 63 915 119 208 3 927 393 195

Driftsresultat 51 186 -424 16 276 8 942 -3 738 72 241

Eiendeler 1 911 143 81 428 255 789 72 922 522 133 2 843 414

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

NOTE 2    VIRKSOMHETSOMRÅDER

Foto: Asbjørn Rødsand
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Beløp i 1000 kr Kraft- 
stasjoner

Forde-
lings- 

nett

Hoved-
ford. 
nett

SUM Fiber, 
grunn- 
arbeid

Fiber, 
elektro-

nikk

Trsp.midl. 
maskiner, 

inv.mm.

Byg- 
ninger, 

tomt

SUM

Ansk.kost 01.01. 101 017 1 039 987 696 978 1 837 982 159 854 119 480 233 797 23 416 2 374 529

Korrigering av anskaf-
felseskost tidligere år

0 0 0 2 180 1 074 3 254

Årets investeringer 822 80 434 232 223 313 479 9 700 21 799 11 473 1 463 357 914

Anleggsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets avgang 0 8 638 8 638 0 -192 0 8 446

Ansk.kost 31.12. 101 839 1 120 421 920 563 2 142 823 169 554 141 297 247 642 25 953 2 727 251

Akk. avskr. 01.01. 48 954 369 314 111 135 529 403 34 175 51 315 130 785 11 191 756 869

Årets avskrivninger 2 774 31 422 19 295 53 491 6 165 9 717 12 483 1 553 83 409

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

Akk. avskr. 31.12. 51 728 400 736 130 430 582 894 40 340 61 032 143 268 12 744 840 278

Akk.nedskrivnigner 
01.01.

6 600 0 0 6 600 3 200 0 0 0 3 200

Årets nedskrivninger 0 0 0 6 600 0 0 0 0 3 200

Akk nedskrivninger 
31.12.

6 600 0 0 6 600 3 200 0 0 0 3 200

Bokført verdi 31.12. 50 111 719 685 790 133 1 559 929 129 214 80 247 104 374 13 209 1 886 973

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

Beregnet levetid 10 - 50 år 20 - 33 år 25 - 50 år 18 - 35 år 3 - 25 år 3 - 8 år 15 - 50 år

NOTE 3    Magasinbeholdninger, reguleringer og fremtidige forpliktelser

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

(Tall i GWH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020 2019
Magasinbeholdning 01.01. . . . . . . . . 22,0 24,6
Magasinbeholdning 31.12. . . . . . . . . 24,3 22,0 
Normalprod. (siste 10 år) . . . . . . . . . . 48,9 47,1 
Årets produksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . 57,4 42,1

Magasinbeholdningen ved årsskiftet vil påvirke  
selskapets produksjonsevne og resultat i det påføl-
gende år, dog avhengig av fremtidig tilsigssituasjon. 

Dersom en legger spotprisen for perioden 01.01 - 
31.03.20 til grunn, har magasinbeholdningen en verdi 
på 8,5 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 konsernet pr 31.12.20 «anlegg under utførelse» som utgjør tnok 51.147.  
Disse investeringen er ikke avskrevet pr 31.12.20.

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

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

 Lønnskostnader og andre ytelser 

81 395 93 437  Lønninger 

5 436 5 494  Arbeidsgiveravgift 6 36

-13 987 8 182  Pensjonskostnader 

-1 056 -530 Pensjonstrekk og periodisering pensjon

2 577 1 984  Andre ytelser 0 52

74 366 108 567  Sum  6 88

Administrerende direktør

1 606 1 629 Lønn 

Styrehonorar

72 91 Andre godtgjørelser

224 165 Pensjonskostnader

1 902 1 885 Sum

Styret

1 210 585 Styrehonorar 347 661

 Godtgjørelse til revisor (eksl.mva) 

790 616  Revisjon og attestasjonsoppgaver 75 216

58 37  Teknisk regnskapsbistand 20 48

27 64  Andre konsultative tjenester 0 0

874 717  Sum  95 264

Det er ingen ansatte i Lofotkraft Holding AS. 
Gjennomsnittlig antall ansatte i konsernet har i 
2020 vært 177 inklusive lærlinger.

Spesifikasjon ovenfor viser godtgjørelse til  
konsernets administerende direktør, som er ansatt 
i Lofotkraft AS. 

Adm.dir inngår i selskapets ordinære pensjons-
ordninger og har en tilleggsavtale for pensjons-

grunnlag 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 egen pensjonskasse. 
I tillegg har et av datterselskapene kollektiv innskuddsordning. 
Den kollektive ytelsesordningen omfatter 33 ansatte og 70 pensjonister og innskuddsord-
ningen 162 ansatte pr 31.12.2020. Ved utgangen av 2020 er ytelsesordning- 
ene lukket, det gjøres overgang til innskuddsbaert ordning. Det ligger fortsatt aktive i  
ordningene. Aktuarberegning blir foretatt hvert år basert på informasjon fra Lofotkraft.  
Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

Sammensetning av årets pensjonskostnad:

6 092 1 145 Nåverdien av årets pensjonsopptjening

5 055 3 520 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

-6 787 -5 968 Avkastning på pensjonsmidlene

2 383 1 795 Administrasjonskostnader

415 84 Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden

4 339 1 578 Resultatført aktuarielt tap/gevinst

-20 788 0 Resultatført nto. forpliktelse ifbm  
levealdersjustering

-7 598 0 Resultatført andel aktuarielt tap/gev planendring

733 5 498 Innskuddsbasert pensjon

-16 156 7 652 Årets pensjonskostnad

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

Pensjonsforpliktelse:

-155 653 -179 658 Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt

158 143 163 578 Pensjonsmidler ved periodens slutt

30 304 54 862 Ikke resultatført aktuarielt tap/gev

32 794 38 782 Netto pensjonsmidler

Balanseføres brutto:

-9 655 -11 328 Balanseført pensjonsforpliktelse

42 216 49 642 Balanseført overfinansiering

32 561 38 314 Sum balanseført netto

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

2019 2020

2,30 % 1,70 %  Diskonteringsrente 

3,80 % 2,70 %  Forventet avkastning på pensjonsmidler 

2,25 % 2,25 %  Årlig forventet lønnsvekst 

2,00 % 2,00 %  Årlig forventet G-regulering 

1,25 % 1,25 %  Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 

5,10 % 5,10 %  Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats 
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NOTE 7    SKATTER

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

Betalbar skatt, alminnelig inntekt.

97 348 78 789 Resultat før skattekostnad 19 184 16 068

-19 717 -23 096 Permanente forskjeller -23 471 -20 096

0 0 Mottatt konsernbidrag 2 925 15 953

-53 263 -266 830 Endring i midlertidige forskjeller 1 362 0

24 368 -211 138 Årets ligningsmessige resultat, netto 0 11 925

-223 271 Herav ligningsmessige underskudd 0 0

24 368 12 133 Skattemessig resultat 0 11 925

-8 298 -979 Anvendt fremførbart lign. messig underskudd 0 0

0 0 Avgitt konsernbidrag 0 -382

16 070 11 154 Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt 0 11 543

3 535 2 454 Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt 0 2 539

Utsatt skatt, midlertidige forskjeller:

-1 690 -3 168 Omløpsmidler 0 0

1 055 195 1 320 296 Varige driftsmidler 0 0

-624 -822 Varer 0 0

11 154 10 193 Gevinst- og tapskonto 0 0

19 450 16 016 Akkumulert mer- /mindreinntekt 0 0

32 242 38 314 Pensjonsforpliktelser og overfinanisering -1 362 0

-600 2 578 Andre forskjeller 0 0

1 115 127 1 383 407 Sum midlertidige forskjeller -1 362 0

-20 537 -20 537 Avskårede renter til fremføring

120 287 Inntektsført utbytte fra datter og TS 286 120

-647 775 -871 046 Ligningsmessig underskudd til fremføring 0 0

446 935 492 110 Sum grunnlag utsatt skatt / skattefordel -1 076 120

98 326 108 264
Utsatt skatt /skattefordel, 22 % / 22 % nom. 
Skattesats

-237 26

Skattekostnad av ordinært resultat

0 0 Skatt konsernbidrag 0 84

3 535 3 155 Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt 0 2 539

13 530 9 106 Endring i utsatt skatt -36 -13

17 066 12 261 Skattekostnad av ordinært resultat -36 2 610
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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

Egen- 
kapital 

31.12.20
Resultat 

2020

Resultatført 
utbytte/
konsern- 
bidrag 
2020

 Lofotkraft Produksjon AS Svolvær 100 % 50 491 41 393 -611 0
 Lofotkraft Bredbånd AS Svolvær 100 % 33 257 69 471 11 424 2 925
 Lofotkraft AS Svolvær 85 % 262 701 777 908 29 544 9 919
 Lofotkraft Muligheter AS Svolvær 100 % 2 030 2 268 -1 173 0
 Aqila AS Gravdal 75 % 10 191 32 912 6 018 2 625
 Ramberg Elektro AS Flakstad 75 % 5 950 5 232 1 507
Sum investering i datterselskap 364 621 929 184 46 709 15 469

Datterselskap Eies av
Forret-
nings- 
kontor

Eier- og 
stemme-

andel

Anskaf-
felses- 

kost

Egen- 
kapital 

31.12.20
Resultat 

2020

Resultatført 
utbytte/
konsern- 
bidrag 
2020

LOVE Driftssentral AS Lofotkraft Svolvær 44 % 44 285 190 0
Polar Kraft AS Lofotkraft  

Holding AS
Narvik 33 % 34 235 102 382 23 341 6 900

Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper er i selskapsregnskapet innarbeidet etter  
kostmetoden. I konsernregnskapet innarbeides LOVE Driftssentral AS og Polar Kraft AS.

EK-metoden - Tilknyttede selskaper
Eier- og  
stemme-

andel

Opprin-
nelig 

kostpris
Bokført 

verdi
Andel 

resultat 
2020

Andel 
avsatt 

utbytte 
2020

Polar Kraft AS 33 % 54 148 34 127 7 780 6 900
LOVE Driftssentral AS 44 % 44 126 84 0

Minoritetsinteresser er knyttet til 25 % av aksjene i Aqila AS. 25% av aksjene i Ramberg Elektro AS og 
15% av aksjene i Lofotkraft AS 

Ramberg 
Elektro AS

Aqila AS Lofotkraft AS Sum

Minoritetsinteresser 01.01.2020 8 587 105 893  114 480 
Tilgang minoritet  -    -    -   
Minoritetens andel av resultat 377 1 505 4 432  6 313 
Utbetalt utbytte minoritetseier  -    -    -   
Justering minoritetsinteresser  -    -    -   
Minoritetsinteresser 31.12.2020 377 10 092 110 325  120 793 
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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

El-Proffen AS 3,00 787 787

Osan Næringspark AS 25,00 3 600 3 600

Valider 2,28 464 464

Andre andeler 1 1

Sum andre aksjer 4 858  4 858 

Sum investeringer i andre selskaper 4 926 4 860

NOTE 10    Annen kortsiktig gjeld

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

Gjeld til kredittinstitusjoner

Trekk konsernkonto

 0   0   Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0   0

Annen kortsiktig gjeld

 10 814  13 474 Påløpne feriepenger

 1 665  22 Påløpne renter 0 182

 1 714  15 635 Andre påløpte kostnader 0 0

 900  -   Skyldig lønn 0 0

 27  143 Depositum kunder 0 0

 4 045  2 949 Forskuddsfakturert 0 0

 600  600 Garantiavsetning 0 0

 -    -   Akkumulert merinntekt 0 0

 19 764  32 823 Sum annen kortsiktig gjeld 0 182

 19 764  32 823 Sum kortsiktig gjeld og trekk konsernkonto  -    182 

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 under-
liggende selskaper som er tilknyttet konsernkon-
toordningen 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 
(i hele 1000) er 65.284 kr per 31.12.2020 og 
22.994 kr per 31.12.2019 i konsernregnskapet. 
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NOTE 11    Andre kortsiktige fordringer

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

8 022 3 936 Tilgode merverdiavgift 9 48 

19 450 16 016 Akk. mindreinntekt inkl. renter 0 0
1 640 10 763 Forskuddsbet. kostnader,  

periodiseringer mm.
26 0

0 0 Påløpne inntekter 0 0

77 3 Merinntekt 0

 29 189  30 718 Sum  35 

NOTE 12    Kundefordringer

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

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

 35 650  34 214  Fordringer knyttet til omsetning av kraft 0 0

 30 193  39 860  Øvrige kundefordringer 0 0

 -1 716  -1 888  Avsetning til tap på fordringer 0 0

 64 127  72 186  Sum  0 0

Den totale inntektsrammen for selskapets nettvirksomhet er for 2020 fastsatt til kr 272 801. Med 
grunnlag i gjeldende forskrifter er det beregnet en mindreinntekt for 2020 på kr 5 586 etter korrigering 
for årets KILE på kr 31 624.  Rente knyttet til årets merinntekt er beregnet til kr 186. Akkumulert mindre- 
inntekt er balanseført som andre fordringer med kr 16 015 inklusiv akkumulerte rente. 

Det foreligger ikke fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

NOTE 14    Egenkapital

Egenkapital Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

 Egenkapital pr 01.01.20 44 000 347 781 6 220 398 001
 Årets resultat  19 147 19 147
 Tilleggsutbytte -15 000 -15 000
 Utbytte 
 Egenkapital pr 31.12.20 44 000 347 781  10 367 463 402 148

Egenkapital konsernet Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksje- 
kapital

Overkurs- 
fond

Annen egen- 
kapital

Minoritets- 
interesser Sum

 Egenkapital pr 01.01.20 44 000 347 781 420 611 121 683 934 075
 Tilgang minoritetsinteresser 
 Årets resultat  45 073 6 313 51 386
 Utbytte minoritetseiere Aqila AS -875 -875
 Utbytte minoritetseiere Lofotkraft AS -1 750 -1 750
 Utbytte minoritetseiere Ramberg Elektro AS  -125 -125
 Utbytte -15 000 -15 000
 Egenkapital pr 31.12.20 44 000 347 781 450 684 125 245 967 710
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NOTE 16    Kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner

NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Lofotkraft Holding AS konsern har ingen markedsbaserte finansielle instumenter pr 31.12.2020. 

NOTE 17    Bundne bankinnskudd, limit kassekreditt m.v.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

5 406 6 537 Bankinnskudd bundet for skattetrekk 300 50
3 116 56 Depotkonto terminmarked

8 522 6 593 Sum 300 50

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 130 mill. Innestående på konsern-
konto i DNB pr 31.12.2020 er 65,2 mill. Se for øvrig opplysninger i note 18.

I tilknytning til konsernkontoavtale mellom Lofot-
kraft Holding AS og DNB ASA, har konsernsel-
skapene avgitt deltakererklæring som innebærer 
solidarisk ansvar som selvskyldnerkausjonist 
med innehaver av konsernkontoen.  Ansvaret er 
begrenset til kr 30 mill med tillegg av renter og 
omkostninger for mislighold.

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

Det er også utstedt en garantiramme på intill 10 
millioner for skattetrekksgarantier og eventuellt 
andre garantistillingsbehov i konsernet.

NOTE 15    Aksjonærinformasjon

Selskapet Lofotkraft Holding AS har følgende aksjonærer pr. 31.12.20.  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

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

4 975 4 815 Transportmidler 0 0

forts. NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Bokført gjeld til kredittinstitusjoner utgjør:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

1 000 000 1 145 183 Gjeld til kredittinstitusjoner 100 000 100 000

1 000 000 1 145 183 Sum 100 000 100 000

Bokført verdi av konsernets eiendeler som er stilt til sikkerhet:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

42 776 43 907 Kundefordringer 0 0
 -    -   Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0

52 124 50 111 Kraftstasjoner 0 0
13 878 13 025 Bygninger 0 0

585 843 790 133 Hovedfordelingsanlegg 0 0
670 673 719 684 Fordelingnett 0 0
193 844 209 462 Fiberanlegg 0 0

1 559 139 1 826 322 Sum  0   0

Lofotkraft Holding AS har inngått tre 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 84 000 10 år 08.06.2020
 DnB Bank ASA 175 000 7 år 31.03.2022
 DnB Bank ASA 125 000 6 år 31.12.2024
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KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2019 2020    Beløp i 1 000 kroner 2020 2019

KONTANTSTRØMMER FRA 

OPERASJONELLE AKTIVITETER

81 188 63 647 Resultat før skattekostnad 19 184 16 068

0 0 Resultat av investering i TS 0 0

0 7 138 Tap ved salg av aksjer/finansielle anleggsmidl. 0 0

-2 374 -3 535 Periodens betalte skatt -2 539 0

74 843 83 409 Ordinære avskrivninger 0 0

0 0 Nedskrivning av driftsmidler 0 0

0 0 Endring i varelager 0 0

-7 580 -20 761 Endring i kundefordringer 0 0

-2 678 30 294 Endring i leverandørgjeld 104 68

-22 379 -913 Forskjell mellom kostnadsført og innb. pensjon 0 0

-2 966 -5 755 Endring i øvrige kortsiktige fordringer og gjeld -23 052 3 843

NETTO KONTANTSTRØM FRA

118 054 153 524 OPERASJONELLE AKTIVITETER (A) -6 303 19 979

KONTANTSTRØMMER FRA 

INVESTERINGSAKTIVITETER

-264 265 -232 352 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0

0 1 500 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

-44 -5 950 Utbetaling ved kjøp av aksjer 0 -2 248

0 0 Innbetaling ved salg av aksjer i TS 0 0

0 0 Utbetaling ved andre lånefordringer -2 837 -16 833

0 0 Utbetaling ved andre lånefordringer 0 0

0 0 Innbetaling ved andre lånefordringer 0 0

0 0 Innbetaling ved lånefordring konsern 0 0

0 0 Utbetaling ved nedsettelse akjsekapital datterselskap 0 0

0 0 Mottatt utbytte fra inv i TS 4333 3 333

NETTO KONTANTSTRØM FRA

-264 309 -236 802 INVESTERINGSAKTIVITETENE (B) 1 496 -15 748

KONTANTSTRØM FRA

FINANSIERINGSAKTIVITETER

200 000 150 000 Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 0 0

-3 400 -4 817 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0

0 0 Nto. Inn-/utbetalinger fra trekkrettigheter 0 0

0 0 Innbetaling av egenkapital 0 0

0 0 Utbetaling av konsernbidrag 0 -2

3 000 4 000 Mottatt utbytte 0 0

-11 000 -15 000 Utbetaling av utbytte -15 000 -10 000

NETTO KONTANTSTRØM FRA

188 600 134 183 FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C) -15 000 -10 002

SUM NETTO ØKNING(+)/REDUKSJON(-)

42 345 50 905 I KONTANTER: A+B+C -19 807 -5 771

107 292 149 637 LIKVIDBEHOLDNING PR. 01.01 34 893 40 664

149 637 200 542 LIKVIDBEHOLDNING PR. 31.12. 15 086 34 893

Kontantstrømoppstilling for  
konsernet Lofotkraft Holding AS
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vestover i Lofoten.



Ekstremvær
I mars, april og september satte 
ekstremværet oss på harde 
prøver. Og vi sto han av – igjen 
og igjen. Dyktige folk i hele 
organisasjonen, spesielt på 
driftssentralen og montørene – 
har flere ganger i år bidratt til å 
reparere strømforsyningen. I alt 
slags vær har våre folk rykket ut, 
og gjort ventetiden så kort som 
mulig for folk i Lofoten.

Korona
I mars ble plutselig verden, 
Norge og Lofoten rammet av 
koronapandemien. Kraftbransjen 
er pålagt å ha beredskap. 
Lofotkraft forvalter og sikrer en 
livsviktig infrastruktur.

Lofotkraft har jobbet under 
strenge Korona-tiltak siden mars 
– fordi vårt samfunnsoppdrag er 
å sikre kraftforsyningen, i en situ-
asjon hvor strøm er kritisk viktig 

for innbyggere og næringsliv.

Vi må regne med å fortsette med 
Korona-tiltakene en god stund 
framover: Vi må sikre at våre folk 
er på jobb – slik at samfunnet 
fungerer.

Nye hovedlinjer
I mer enn ti år har vi bygget 
nye hovedlinjer gjennom hele 
Lofoten. I år passerte vi flere mile-
pæler: Det gamle 66kV-nettet i 
Vågan ble faset ut og den nye 
132 kV-linja tatt i bruk. Den 
nye trafostasjonen i Osan har 
bedret forsyningssikkerheten i 
hele Lofoten.

2021 historisk
Neste år blir et historisk år for 
Lofotkraft. I 2021 blir vi ferdige 
med bygging av den nye linja. 
Da er hovednettet – hele veien 
fra Kvitfossen til Solbjørn – nytt, 
og klart til å gi innbyggerne og 

næringslivet i Lofoten strøm i 
minst 50 år.

Solid organisasjon
Å bygge et helt nytt hoved-
linjenett og samtidig drifte et 
strømnett som blir satt på mange 
harde prøver, er til tider utfor-
drende. Gjennom flere år har en 
solid organisasjon, kompetente 
og fleksible ansatte, og mange 
solide og dyktige underleveran-
dører, vist at dette kan vi!

Aldri sikker
Selv om forsyningssikkerheten 
nå blir mye bedre, kan vi aldri 
garantere strøm til alle, 24 timer i 
døgnet, 365 dager i året.

Ekstremvær kommer til å slå ut 
strømmen i hjem og bedrifter. 
Dersom du er avhengig av strøm, 
må du vurdere å ha en reserve-
løsning, som for eksempel et 
aggregat, for i sikre drift – og 

2020 har vært et turbulent år. 
2021 blir historisk.

Av:: ARNT M. WINTHER  -  Ffoto: TORE BERNTSEN
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Storm. Strømbrudd. Korona. 2020 har vært et utfordrende år. I år har vi fått  
bekreftet hvor viktig vårt samfunnsoppdrag er: Bygge og drifte samfunnskritisk 
infrastruktur. Alle forventer sikker strøm. 2020 bekrefter at vi ikke kan ta alt for gitt.



verdier.

Elektrifisering og  
næringsutvikling
Klimautfordringene vi vet 
kommer setter vårt samfunns-
oppdrag i perspektiv. Større 
bruk av fornybar og ren energi 
vil være en del av løsningen, når 
lokalsamfunn skal være med å 
redusere klimagassutslippene 
og bidra i det grønne skiftet. 

Lofotkraft skal være med å legge 
til rette, slik at privatpersoner, 
offentlige virksomheter, kommu-
ner og næringslivet blir en del av 
elektrifiseringen – som vil prege 
store deler av vårt samfunn i 
årene som kommer.

Ny tid
Lofotkraft eies av de seks 
kommunene i Lofoten. Eierne 
har ikke tatt ut utbytte fra nett- 

selskapet siden 
2006, fordi investe-
ringer i strømnettet 
og sikker strømfor-
syning er viktig for 
hele Lofoten.

Eiere med et lang-
siktig og forutsig-
bart perspektiv har 
vært helt avgjøren-
de i de årene vi har 
driftet og bygget 
nytt nett.

Nå ser vi boksta-
velig talt slutten på linja – og 
begynnelsen på ei ny tid – for 
Lofoten – og for Lofotkraft.

Men vårt oppdrag fortsetter:  
Å trygge hverdagen – og  
investere for framtida  
– for innbyggerne og nærings- 
livet i hele Lofoten.  

“Begynnelsen på  
ei ny tid – for Lofoten  
– og for Lofotkraft 

ARNT M. WINTHER,  
ADM. DIR. I LOFOTKRAFT
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Uavhengig revisors beretning Lofotkraft Holding AS - 2020 side 1 av 3  

Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Lofotkraft Holding AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Lofotkraft Holding AS sitt årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

• Selskapsregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Er årsregnskapet avgitt i samsvar med 
lov og forskrifter 

• Gir selskapsregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
Lofotkraft Holding AS per 31. desember 
2020 og av selskapets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Lofotkraft Holding AS per 31. 
desember 2020 og av konsernets 
resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

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

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
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Uavhengig revisors beretning Lofotkraft Holding AS - 2020  side 2 av 3 
 

 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 
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Uavhengig revisors beretning Lofotkraft Holding AS - 2020  side 3 av 3 
 
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 
 

BDO AS 
 
Knut Haugen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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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 2020 beregnet en mindreinntekt i denne virksomheten på  
5 585 tusen kroner.

For 2020 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 2023.

Årets mindreinntekt fremkommer som følger: 
 

Regional Distribusjon Nettvirksomhet 
2020

Nettvirksomhet 
2019

Resultatregnskap
Driftsinntekter 42 528 233 275 275 803 308 208
Mindreinntekt -1 -5 585 -5 586 -7 026
Driftskostnader 64 571 150 346 214 917 246 484
Driftsresultat -22 044 77 344 55 300 54 698

Mer-/mindreinntekt Regional Distribusjon 2020 2019

Årlig inntektsramme fordelt på nettnivå 57 204 141 014 198 218 190 443
KILE -1 940 -29 684 -31 624 -11 836
Kostnader overliggende nett 28 173 42 528 70 701 110 037
Eiendomsskatt  -   3 062 3 062 3 067
Innbetalte ELhub-gebyrer 981 981
Avvik avskrivn og avk. På avvik avkastn. grl. -40 910 72 373 31 463 23 523

Tillat inntekt 42 527 230 274 272 801 315 234
Faktisk inntekt 42 528 235 859 278 387 308 208
Årets mer-/mindreinntekt -1 -5 585 -5 586 7 026

Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt
Akkumulert merinntekt inkl. renter 01.01  -   -19 450 -19 450 -12 136

Årets mer-/mindreinntekt 1 5 585 5 586 -7 026
Årets avsetning renter og rentersrente 
merinntekt

 -   -186 -186 -288

Korrigering av merinntekt saldo tidligere år  -   -1 965 -1 965  -   

Akkumulert merinntekt inkl. renter 31.12 1 -16 016 -16 015 -19 450

Balanse- avkastningsgrunnlag
Sum driftsmidler etter fordeling pr 01.01 591 750 777 070 1 368 820 1 246 718
Sum driftsmidler etter fordeling pr 31.12 790 133 829 732 1 619 865 1 368 820
Gjennomsnittelig driftsmidler 690 941 803 401 1 494 342 1 307 769
1% påslag nettkapital 6 909 8 034 14 943 13 078
Avkastningsgrunnlag 697 851 811 435 1 509 286 1 320 847

Driftsresultat for nettvirksomhetene   55 300 54 698
Avkastning nettvirksomhetene  
((driftsres. *100)/avkastningsgrl.)

3,66 % 4,14 %
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Lofotkraft AS 
Postboks 800, 8305 Svolvær

Telefon: 76 06 76 06
firmapost@lofotkraft.no
www.lofotkraft.no

Foto: Tore Berntsen, Visualdays


