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 KAPITAL FOR MER REN ENERGI 
 

Statkraft er i dag en ledende aktør innen fornybar kraftproduksjon i Norge og i de 
europeiske energimarkedene. Styret i Statkraft behandlet i desember 2008 konsernets 
strategi for perioden frem til 2015. Strategien legger opp til fortsatt lønnsom vekst både 
nasjonalt og internasjonalt innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon. Dette brevet 
med vedlegg presenterer grunnlaget for styrets anbefaling om å styrke Statkrafts 
egenkapital med 8 milliarder kroner i løpet av første halvår 2009 og en justert 
utbyttepolitikk for konsernet.  

 

ET GODT UTGANGSPUNKT FOR VIDERE VEKST 

Statkraft er et norsk selskap med en internasjonal tilstedeværelse. Dagens posisjon som 
Europas største produsent av fornybar kraft er et resultat av norske ressurser og 
kompetanseoppbygging over mange år. Spisskompetanse innen drift av regulerbare 
kraftverk, markedsanalyse og energihandel er benyttet til å utvikle lønnsom virksomhet i 
nye geografiske områder. Konsernet har de siste to årene vesentlig styrket sin posisjon 
gjennom etablering av gasskraftverk i Tyskland, gjennomføring av bytteavtalen med E.ON 
og økt eierandel i SN Power. Til sammen har Statkraft ca 3000 medarbeidere i over 20 
land. Statkraft har gjennom dette hatt sitt internasjonale gjennombrudd, som også bidrar til 
utvikling av selskapets norske virksomhet. 

De siste årene har Statkraft levert gode finansielle resultater. Transaksjonen med E.ON gir 
grunnlag for et ekstraordinært høyt regnskapsmessig resultatet for 20081. 
Likviditetseffekten er likevel begrenset. Avkastningen på egenkapitalen har økt fra 8,7 
prosent i 2004 til 18,4 prosent i 20082. Resultatfremgangen skyldes mange faktorer, der 
god drift, verdiskapende investeringer, lønnsom energidisponering, høy kraftproduksjon 
med tilfredsstillende kraftpriser, og kompetente medarbeidere er sentrale elementer. Dette 
har skapt grunnlag for at utbytte til eieren basert på resultatene i perioden 2004-2008 
samlet utgjør ca 30 milliarder kroner.  

Utviklingen i den europeiske klima- og energipolitikk støtter opp om Statkrafts strategiske 
ressurser og posisjoner. For å oppnå EUs mål innen fornybar energi er det nødvendig med 

                                                 
1 Nærings- og handelsdepartementet anslår i St.prp. nr.1 (2008-2009) et resultat fra Statkraft SF på 25,5 milliarder kroner. 
2 Per tredje kvartal 2008 
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ny produksjon på størrelse med Statkrafts samlede produksjon i dag hvert år frem mot 
2020. Samtidig innebærer mer integrerte energimarkeder at konsernets eksponering mot 
globale råvaremarkeder som olje og kull øker. Energimarkedene påvirkes naturlig nok av 
at de økonomiske utsiktene er sterkt preget av den pågående finansielle uro, men endrer 
etter styrets oppfatning ikke de grunnleggende forutsetningene for videre vekst.  Styrets 
vurdering er at konsernets utvikling, kompetanse og finansielle resultater i sum utgjør en 
solid plattform for videre lønnsom vekst.  

EN STRATEGI FOR VEKST HJEMME OG UTE 

Statkraft ønsker å være en industriell utvikler i Norge med aktiv utvikling av konsernets 
kompetanse, aktiva og eierposisjoner, og gjennom det skape lønnsomme arbeidsplasser 
og bidra til å møte samfunnets behov for renere energi. Konsernet arbeider aktivt med 
oppgradering og utvikling av eksisterende kraftverksportefølje, og har som mål å øke vind- 
og vannkraftproduksjonen i Norge. Konsernet har også økte ambisjoner innen fjernvarme 
og planlegger vekst i Norge og Sverige med utgangspunkt i konsernets kompetansesenter 
i Trondheim.  

Statkraft er norsk industris viktigste leverandør av kraft, og selskapet vil også fremover 
satse aktivt på å bidra til å dekke industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning på 
markedsmessige betingelser. Basert på de lange relasjonene med industrien arbeides det 
med å etablere en ny samarbeidsplattform med kraftkrevende industri gjennom anlegg for 
energigjenvinning.  

Statkraft har viktige og verdifulle eierposter i Skagerak Energi, Agder Energi og BKK og vil 
som en industriell og ansvarlig eier arbeide sammen med medeiere for at de regionale 
selskapene får realisert sitt forretningsmessige potensial.  
 
Statkrafts strategi legger opp til økte ambisjoner innen ny fornybar energiproduksjon, og 
planlegger å etablere en sterk posisjon i Norge og i Europa innen vindkraft. Konsernet har 
allerede en stor prosjektportefølje for landbasert vindkraft i Norden, og ser 
forretningsmuligheter ved å utvikle en posisjon innen havbasert vindkraft. For landbasert 
vindkraft i Norge satser konsernet gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind i 
Kristiansand. Strategien legger opp til å være tidlig ute med å ta i bruk nye fornybare 
energikilder, og har valgt å fokusere på å etablere et grunnlag for vekst innen solkraft, 
tidevannskraft, bølgekraft og saltkraft. En kommersiell satsing innen disse teknologiene vil 
være avhengig av tilfredsstillende støttesystemer for fornybar energi. 
 
Statkraft ønsker videre vekst i Europa og en ytterligere utvidelse av handelsaktivitetene i 
energi- og kvotemarkedene. Dette omfatter også gass og gasskraft. Forretningsmodellen 
er knyttet til å utnytte fleksibiliteten i de regulerbare kraftverkene for å forsyne markedet 
med miljøvennlig kraft når svingningene i etterspørsel og priser gjør det attraktivt. 
Konsernet vil på denne måten dra nytte av spisskompetansen innen markedsanalyse og 
handel, drift og optimalisering av regulerbare kraftverk og videreutvikle kompetanse og 
systemer innen energidisponering og analyser av det europeiske energisystemet. Viktige 
prioriteringer vil være å utvide drifts- og markedsaktivitetene knyttet til de nye kraftverkene 
i konsernet i Sverige og Tyskland.   
 
 
Gjennom satsing i Sørøst-Europa skapes et grunnlag for vekst innen fornybar energi og 
energihandel, og konsernet vil arbeide videre med å etablere en prosjektportefølje for 
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vannkraft. Oppkjøpet i SN Power gir styrket grunnlag for å utvikle en sterk nisjeposisjon 
innen vannkraft i nye vekstmarkeder utenfor Europa. Styret vil peke på at den omforente 
strategien med Norfund om utviklingen av SN Power representerer betydelige 
investeringer i årene fremover.  
 
For å sikre en langsiktig konkurranseevne innen fornybar energi har konsernet de siste 
årene vesentlig styrket satsingen på forskning, ny teknologi og innovasjon for 
morgendagens energiløsninger. Etablering av forsknings- og utviklingsprogrammer og 
oppbygging av kompetanse innen marin fornybar energi og vannkraft utgjør sentrale 
elementer i en slik satsing.  

ROBUST FINANSIELT GRUNNLAG 

Statkrafts strategi legger opp til en veksttakt frem til 2015 på nivå med konsernets 
gjennomsnittlige vekst siste fem år. Selskapet har utarbeidet en referanseportefølje for 
konsernets investeringer, som for perioden 2009-2015 innebærer investeringer i 
størrelsesorden 90 milliarder kroner. Av dette forventes 85 prosent å være investeringer 
innen fornybar energi, mens noe under halvparten av de samlede investeringene 
planlegges å komme i Norge. Investeringsplanene omfatter også vedlikeholdsinvesteringer 
for eksisterende virksomhet på i overkant av ti milliarder kroner. Styret vurderer at 
konsernets planlagte vekst er balansert og rimelig i lys av markedsutsiktene og konsernets 
strategiske og organisatoriske ressurser.  

Statkraft må ha en tilfredsstillende langsiktig finansiell struktur for å gjennomføre 
selskapets strategi og investeringer. De sentrale kapitalkildene for å finansiere veksten er 
en kombinasjon av økte låneopptak, tilbakeholdt resultat og ny egenkapital fra eieren. 

Statkraft er i dag et solid selskap, og selskapets gjeldsgrad er bedret, særlig som følge av 
verdiskapende transaksjoner i 2008. Konsernet har i dag en kredittverdighet (rating) på 
BBB+. De dramatiske endringene i finansmarkedene har i løpet av de siste månedene økt 
merkostnadene ved en svak rating vesentlig. Dette betyr en større ulempe i forhold til 
europeiske konkurrenter enn tidligere, da disse i hovedsak har en A-rating. Styret har et 
langsiktig mål om kredittverdighet på A-nivå, men vurderer BBB+ som tilstrekkelig nå. Det 
er avgjørende at dette nivået opprettholdes med en tilfredsstillende margin. Med dette som 
grunnlag legger styret opp til at en betydelig andel av de samlede investeringene kan 
dekkes gjennom økte lån.  

For å gjennomføre selskapets strategi anslår styret det samlede behovet for å styrke 
egenkapitalen frem mot 2015 til om lag 27 milliarder kroner, gjennom forhøyet 
innskuddskapital og tilbakeholdt overskudd fra drift. På kort sikt utgjør kombinasjonen av et 
krevende lånemarked, den planlagte utbyttebetalingen på ti milliarder kroner, og planlagte 
investeringer en likviditetsmessig utfordring. Investeringene fremover vil fordele seg 
tidsmessig i strategiperioden, men de finansielle forpliktelsene vil i stor grad komme før 
faktisk utbetaling. Sammen med den usikkerhet som preger både de finansielle 
markedene og de økonomiske utsiktene skaper dette et behov for å etablere et bedre 
finansielt grunnlag nå i form av å styrke egenkapitalen gjennom forhøyet innskuddskapital. 

Statkraft forventer i årene fremover å ha en god inntjening fra eksisterende virksomheter, 
selv om resultatene vil kunne variere betydelig fra år til år. Det vil med dagens praksis 
derfor være de løpende utbyttevedtak fra eieren som avgjør hvor stor del av 
egenkapitalbehovet som faktisk kan dekkes gjennom tilbakeholdt overskudd. Styret vil i 
denne sammenheng peke på at dagens utbyttepolitikk åpner for å ta hele resultatet som 
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utbytte, og at det tilbakeholdte overskuddet de siste fem årene har vært minimalt. En rekke 
av Statkrafts største konkurrenter har en utbyttepolitikk som er i størrelsesorden 40-60 
prosent av resultatet. Styret mener det vil være positivt for selskapets industrielle utvikling 
og finansielle stilling at en større del av overskuddet holdes tilbake i selskapet, og ber om 
at dagens utbyttepolitikk tas opp til ny vurdering.  

Styret har merket seg regjeringens vurderinger knyttet til statseierskapsutvalgets forslag 
om å innføre aksjelovens normalordning med hensyn til utbytte. Styret vil anbefale at 
dagens utbyttepolitikk endres fra normalt å skulle ligge i øvre kvartil til normalt å ligge i 
tredje kvartil (50-75 prosent) av det ordinære resultatet. Ved beregning av konsernets 
behov for ny egenkapital i 2009 er det lagt til grunn et utbyttenivå på i snitt 70 prosent i 
perioden frem til 2015. Styret legger videre vekt på en god kapitaldisiplin gjennom løpende 
å vurdere tilpasninger i selskapets portefølje og god kostnadsoppfølging.  

Styret vurderer at det samlede behovet for egenkapital på 27 milliarder kroner frem til 2015 
vil møtes gjennom kombinasjonen av et utbyttenivå på ca 70 prosent og styrket 
egenkapital nå på 8 milliarder kroner. 

STYRET ANBEFALER ØKT EGENKAPITAL 

Statkrafts strategi innebærer etter styrets vurdering en god industriell utvikling av 
konsernet, basert på eksisterende kjernekompetanse og konkurransefortrinn. Planene vil 
samtidig kunne ha vesentlig betydning både for norske, europeiske og globale mål om mer 
fornybar energi og lavere klimautslipp fra energisektoren.  

Med grunnlag i den vedtatte strategien og konsernets finansielle situasjon anbefaler 
styret at innskuddskapitalen i Statkraft SF forhøyes ved nyinnbetaling av 8 milliarder 
kroner i første halvår 2009. Styret vil videre anbefale at dagens utbyttepolitikk endres 
fra normalt å skulle ligge i øvre kvartil til normalt å ligge i tredje kvartil (50-75 prosent) 
av det ordinære resultatet. I den vedlagte rapporten utdypes det strategiske og 
finansielle grunnlaget for styrets anbefaling. Det bes om at vedlegget unntas 
offentlighet etter offentlighetslovens § 13, jf forvaltningslovens § 13 første ledd nr 2.  
 
 
Med vennlig hilsen 
for Statkraft SF 
 
 
 
Arvid Grundekjøn 
Styreleder 
 
 
 
Vedlegg: ”Vekst med ren energi – en robust finansiell plattform” 
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