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 Resultat preget av historisk lave 
kraftpriser
Et uforutsett og brått værskifte ved starten av året førte
til et historisk kraftprisfall som vedvarte gjennom året. En 
mild, våt og vindfull værtype med store snømengder og 
redusert overføringskapasitet ga svært lave kraftpriser. 
Dette preger årets resultat etter skatt på 1 040 mill. kroner, 
som er betydelig ned fra fjoråret (2 1601 mill. kroner). 
Kraftsikring, økt produksjonsvolum og stabil inntjening 
fra Eidsiva Energi bidrar imidlertid til å styrke resultatet.    

Covid-19 og ekstreme værgitte forhold
Hafslund Eco etablerte beredskapsorganisasjon 12. mars 
som følge av covid-19-pandemien. Smittereduserende 
tiltak i virksomheten er løpende tilpasset smittesituasjonen 
og myndighetspålagte krav. Mildt vær, store snømengder 
og betydelig nedbør har ført til lengre perioder med flom 
og krevende arbeidsforhold. En beredskapsbasert og til-
pasningsdyktig organisasjon har bidratt til å opprettholde 
full og god drift gjennom hele året. Betydelig innsats er 
lagt ned av alle ansatte i et krevende år.

1 TWh ny fornybar kraftproduksjon 
fra 2021 
Hafslund Eco ferdigstiller seks kraftverksutbygginger i 
perioden 2018-2021; Rosten kraftverk, Vamma 12, Nedre
Otta, Tolga, Mork og Hinøgla. Nedre Otta ble idriftsatt i
2020 og Tolga, Mork og Hinøgla settes i drift i 2021. Dette 
gir en samlet produksjonsøkning på om lag 1 TWh fornybar 
energi per år. I tillegg er flere oppgraderingsprosjekter 
og damrehabiliteringsprosjekter gjennomført.

Viktige hendelser i 2020

Ny Energi og 10 000 ladeplasser
Ny Energi har videreført satsingen på Ladeklar (bygging
og drift av elbilladeinfrastruktur for borettslag og sameier) 
og rådgivningstjenesten Hafslund Rådgivning med mål 
om å bidra til økt elektrifisering av samfunnet. 10 000 
ladeplasser ble passert ved utgangen av året og
organisasjonen er styrket for å kunne håndtere videre
vekst. Ny Energi ønsker å vokse inn mot nye kundegrupper 
og nye geografiske markeder. Fornøyde kunder, effektiv 
drift og videre vekst er viktig for å sikre en vellykket satsing.

Integrasjon og omprofilering
Integrasjon av to sterke kompetansemiljøer innen vann-
kraftproduksjon som følge av transaksjonen med Eidsiva 
Energi høsten 2019 har hatt høyt fokus. Ny organisasjon 
er etablert, arbeid med verdier og kultur, innføring av 
felles IT-plattform og styringssystemer, identifisering 
av tiltak for å ta ut stordriftsfordeler og omprofilering av 
konsernet for å skape felles identitet, er eksempler på 
aktiviteter  som er gjennomført eller fortsatt pågår for å 
gjøre Hafslund Eco godt rustet for nye muligheter.  

Solid bidrag fra Eidsiva Energi
Fra å ha en stor nettvirksomhet som del av egen virk-
somhet, ble konsernet høsten 2019 eier av 50 prosent
av Eidsiva Energi. Eidsiva Energi eier Norges største
nettselskap, Elvia, virksomhet innen bioenergi og
bredbånd. Eierskap i Norges største nettselskap med
offentlig regulerte inntekter gir et godt og relativt
forutsigbart bidrag til konsernresultatet. God planlegging 
og gjennomførte covid-19 tiltak har bidratt til opprett-
holdelse av stabil drift. Eidsiva Energi har som mål å gi 
god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av 
strøm og fiber, utvikle fornybar energi og bidra til vekst 
og utvikling.

Partnerskap innen havvind
Mot slutten av året annonserte Hafslund Eco og Fred.
Olsen Renewables et samarbeid med mål om å bygge
ut havvind i Norge. I første omgang skal det arbeides
med å søke konsesjoner for utvikling av havvind på
norsk sokkel, hvor regjeringen har åpnet for søknader
om konsesjoner for utbygging av havvind i to områder i
Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Mens
Hafslund Eco har tung kompetanse og erfaring innen
fornybar kraftproduksjon, kraftmarked og infrastruktur,
har Fred. Olsen Renewables spisskompetanse innen
vindkraft, installasjoner til havs og offshorevirksomhet.

12019 resultat justert for gevinst ved salg av Hafslund Nett på 
4 351 millioner kroner.
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1Nøkkeltallene for 2019 omfatter både videreført og avhendet virksomhet.

Mill. kroner 2020 2019

FINANSIELLE NØKKELTALL1

Driftsinntekter 3 198 10 437

EBITDA 2 297 6 072

Driftsresultat (EBIT) 1 805 5 060

Underliggende driftsresultat 1 635 4 322

Resultat før skatt 1 163 8 773

Resultat etter skatt 1 040 6 511

Gevinst salg av Hafslund Nett - -4 351

Resultat etter skatt justert for gevinst salg av Hafslund Nett 1 040 2 160

Netto rentebærende gjeld 13 280 10 340

Ansvarlige lån (ikke inkludert i netto rentebærende gjeld) 5 364 5 764

Egenkapital 25 838 25 645

Totalkapital 57 807 57 812

Engasjert kapital 45 059 43 813

Investeringer i driftsmidler (videreført virksomhet)  622  701

ROE (%) 4.0 % 8.4 %

ROCE (%) 4.1 % 11.5 %

Gjeld/EBITDA (x)  5.8  1.7 

FFO/Gjeld (%)  -1% 34%

Egenkapitalandel (%) 45% 44%

ANDRE NØKKELTALL

Antall ansatte 434 411

H2 - Totalt antall skader per million arbeidstimer 13,4 8,1

Produsert volum (TWh) 17,8 13,4

Oppnådd kraftpris (øre/kWh) 11,9 39,2

Oppnådd kraftpris inkludert realisert sikring (øre/kWh) 16,4 39,6

  Spotpris NO5       Forward systempris per 30. des. 2020     

  Forward systempris per 15. mars 2021
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Værsituasjonen fortsatte å prege året og resulterte i de laveste kraftprisene 
siden år 2000. Snittprisen i Sør-Norge endte til slutt under 10 øre per kWh 
for året som helhet, så lavt at vannkraftproduksjonen vår gikk med under-
skudd etter skatt. Imidlertid gjorde god prissikring, solid drift og gode 
bidrag fra eierskapet i Eidsiva Energi til at resultatet ikke ble negativt, men 
likevel lavt. 

Covid-19-pandemien har naturligvis påvirket oss også, men vi har klart å 
holde beredskap og drift på et høyt nivå. Mot slutten av året førte kaldere 
vær og lite vind til en oppgang i kraftprisene. En oppgang som har fortsatt 
inn i 2021. God drift og stor arbeidsinnsats hos alle ansatte i Hafslund Eco 
gjør at vi er godt posisjonert for vekst og resultatforbedringer fremover.

Lovende avslutning på et 
krevende år

Året 2020 ble ekstremt på mange måter. Vi gikk inn i året med 
stor optimisme og offensive planer for videre vekst, integrasjon 
og forbedring. Etter to år med gode kraftpriser og store 
transaksjoner, var vi godt posisjonert for sterk resultatvekst. 
Allerede tidlig i januar ble været mildt, vått og med mye vind, 
noe som førte til kraftig fall i spot- og terminpriser på kraft. 
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HMS – målet er null skader
I Hafslund Eco er vi kun fornøyde når ingen skader seg på jobb. Vi har 
hatt noen skader i 2020 og i slutten av september hadde vi dessverre 
en alvorlig arbeidsulykke i Rendalen kraftverk. Jeg er svært glad for at vår 
kollega har blitt tatt godt vare på av helsevesenet og nære kolleger, og at 
han nå er på bedringens vei. Hendelsen ble gransket og identifiserte  
tiltak er iverksatt i hele konsernet for å sikre læring og forhindre gjentakelse. 
Vi vil fortsette å arbeide med å styrke og forbedre vår sikkerhetskultur på 
tvers av konsernet.

Vi bygger ut vannkraft
Vannkraften er grunnstenen i vår virksomhet. Vi er stolte av vårt solide 
bidrag til utbygging av norsk vannkraft både historisk og i nyere tid. De 
siste årene har vi åpnet store vannkraftverk hvert år. I 2018 ble Rosten 
satt i drift og i 2019 åpnet vi Norges største elvekraftverk, Vamma 12.  
I 2020 ferdigstilte vi Nedre Otta som var Norges største kraftutbygging 
det året, og i 2021 åpner vi Tolga. I sum vil disse fire store kraftverkene 
i tillegg til de to småkraftverkene Mork og Hinøgla tilføre 1 TWh per år 
i økt norsk fornybarproduksjon, som utgjør rundt fem prosent av vår 
samlede kraftproduksjon.

Vi satser på havvind
Vi anser elektrisitet som kjernen i en langsiktig strategi for å nå klimamålene. 
Fleksibel vannkraft gjør det mulig for det norske kraftsystemet å motta 
store mengder uregulerbar fornybar kraft. For Hafslund Eco er havvind- 
satsning en vekstmulighet som passer godt i kombinasjon med vår fleksible 
vannkraft. Vi tror på lønnsomme løsninger innen havvind kombinert med  
et tilhørende nordsjønett med markedstilgang til flere markeder der Norge 
kan høste fruktene av sammenhengen mellom den regulerbare vannkraften 
og uregulerbar vindkraft. Med eksisterende fornybarproduksjon og  

nye fornybare kilder kan Norge befeste posisjonen som et av verdens mest 
konkurransedyktige områder for kraftintensive industrier, både eksisterende 
og nye industrier innen blant annet hydrogen- og batteriproduksjon.

I november signerte vi en avtale med Fred. Olsen Renewables om  
samarbeid på utbygging av havvind. I løpet av 2021 ønsker vi å levere 
melding om prosjekter i de to områdene som er åpnet av Regjeringen 
(Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II).

Vi elektrifiserer
Gjennom forretningsområdet Ny Energi jobber vi kontinuerlig med å 
etablere nye elektrifiseringssatsinger. 2020 ble en stor milepæl i Ladeklar 
nådd da vi signerte avtaler som i sum berører mer enn 10 000 parkerings-
plasser. Gjennomsnittlig omsetningsvekst har vært nærmere 40 prosent 
hver eneste måned i året som gikk. Det er imponerende. Vi har flere gode 
elektrifiseringsideer på blokken som vi ser frem til å utvikle og teste i 
markedet fremover.

Hafslund Eco – ett selskap
Etter en rekke sammenslåinger de siste årene, ble 2020 året vi virkelig 
skulle bli godt kjent med hverandre og bygge ett felles selskap. Til tross 
for begrensningene covid-19-pandemien bydde på, ble det lagt ned 
betydelig innsats i året som gikk for å styrke samarbeidet på tvers og 
fellesskapsfølelsen. Etableringen av gode felles systemer og arbeids-
metoder muliggjør ytterligere synergieffekter, og setter oss i stand til å 
utnytte de store og sterke kompetansemiljøene på veien til å bli Norges 
mest effektive vannkraftselskap. Alt det gode forbedringsarbeidet vil 
fortsette å skyte fart i 2021. 
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Jeg er også veldig glad for at vi har fått på plass én felles visuell identitet 
med et moderne uttrykk, som alle ansatte i konsernet kan samles rundt. 
Den nye logoen vår har blitt veldig fin, og fremover vil du se den på våre 
anlegg, elbiler og ikke minst på arbeidstøyet vi bruker!

Takk til alle ansatte i Hafslund Eco for solid innsats i 2020. Vi har nå et 
enda bedre fundament for fremtiden. Vi krysser fingrene for et godt 2021, 
og fortsetter å jobbe for en fornybar og fullelektrisk fremtid!

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef
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Sammenslåingen med Eidsiva Energi var en viktig milepæl i arbeidet med 
å realisere konsernets vekststrategiske mål. Transaksjonen medførte 
betydelige endringer for Hafslund Eco, som gikk fra å ha nettvirksomhet   
som en integrert del av kjernevirksomheten, til å ha betydelige eierinteresser  
i Norges største nettselskap, Elvia, gjennom eierskapet i Eidsiva Energi. 
Arbeidet rundt integrasjon av de to kraftproduksjonsmiljøene, til å bli 
«ett selskap», har derfor vært sentralt i 2020. 

Hafslund Eco sikter mot å bli Norges mest effektive vannkraftsprodusent 
med sterk innovasjonskraft. Elektrifiseringssatsingene Ladeklar og Hafslund 
Rådgivning har demonstrert god vekst gjennom 2020, og står som de 
første av flere innovasjonskonsepter som utvikles i konsernet. Videre har 
Hafslund Eco inngått partnerskap med Fred. Olsen Renewables og skal 

Visjon, verdier og   
strategisk plan
Hafslund Eco er en solid og betydningsfull aktør i arbeidet 
med å realisere en fornybar og fullelektrisk fremtid. Visjonen, 
konsernets kjerneverdier og konsernets strategiske mål, ligger 
til grunn for arbeidet som skal sikre at Hafslund Eco også i 
fremtiden når sine forretningsmessige mål.
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søke om konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel. Havvind vil 
være en viktig driver for elektrifisering av sokkelen, og vil få en betydelig 
påvirkning på fremtidig kraftmarkedsdynamikk i Norden og Europa. 

   Hafslund Ecos visjon
   – For en fornybar og fullelektrisk fremtid 

Visjonen “for en fornybar og fullelektrisk fremtid” er ambisiøs og gir retning 
for konsernets strategiske arbeid, og tydeliggjør at alle ansatte i Hafslund 
Eco jobber mot ett felles mål. Målet er også høyaktuelt for langt flere. I en 
tid der klimautfordringene skal løses, og det skjer et skifte til elektrisitet, 
også for maskiner og tekniske innretninger, tar Hafslund Eco en rolle som 
pådriver for et bedre klima. Gjennom elektrifiseringssatsinger i selskapet 
Ny Energi tilrettelegges det for at flere kan ta i bruk elektriske løsninger, 
der en tidligere har benyttet seg av fossile energikilder.

   Hafslund Ecos verdier
   – Åpen, ansvarlig og nyskapende 

Hafslund Ecos kjerneverdier har stått fast siden konsernet formelt ble 
opprettet etter samlingen av Hafslund og E-CO Energi i 2018. Verdiene 
“åpen”, “ansvarlig” og “nyskapende” beskriver hvem vi er og hvem vi 
ønsker å være. Kjerneverdiene skal representere konsernets kultur og 
skal være førende for hvordan vi agerer. Verdiene skal være noe man 
kjenner seg igjen i - samtidig som de skal være noe å strekke seg etter. 

   Hafslund Ecos samfunnsoppdrag
   – Skape langsiktige verdier gjennom fornybar energi, sikker 
   kraftforsyning og utvikling av et smart og fullelektrifisert    
   nullutslippssamfunn 

Samfunnsoppdraget sier noe om Hafslund Ecos plass i samfunnet og 
hvilken rolle konsernet skal spille fremover. Det innebærer å ha et langsiktig 
perspektiv på investeringer og forvaltning av de verdiene konsernet eier 
innen vannkraft og strømforsyning. Det innebærer et utvetydig valg av 
fornybare løsninger fremfor fossile. 

Videre betyr det en forpliktelse til å sikre høy tilgjengelighet og oppetid 
innen kraftproduksjon. Viktige samfunnsoppgaver og kritiske samfunns-
funksjoner er avhengige av et velfungerende kraftsystem med pålitelig 
energiforsyning. Covid-19 utbruddet i mars 2020 stilte ekstraordinære 
krav til beredskapsevne og Hafslund Eco har iverksatt en rekke tiltak for 
å kunne sikre samfunnet trygg og forutsigbar kraftforsyning i en ellers 
turbulent tid.

   Hafslund Ecos strategiske mål 
   – Hafslund Ecos strategiske mål skal støtte opp under visjonen  
   for en fornybar og fullelektrisk fremtid:

• Være det mest effektive vannkraftselskapet.

• Akselerere elektrifisering og tilrettelegge for ny grønn industri.

• Vokse organisk og gjennom konsolidering.

• Innovere og ta i bruk ny teknologi og digitalisering.

• Tiltrekke og utvikle medarbeidere, og skape et ledende kompetansemiljø.
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Styrets sammensetning tilfører konsernet bredde og dybdekompetanse 
ved viktige beslutninger herunder beslutninger om videreutvikling av 
vannkraftvirksomheten, oppfølging av eierskapet i Eidsiva Energi, muligheter  
innenfor elektrifiseringsløsninger, digitalisering, miljø og bærekraft og 
finansiell styring. Særlig sentralt i 2020 var fallet i kraftpris, tiltak og konse-
kvenser av covid-19, kapitalstyring og utbytte. I 2020 avholdt styret åtte 
ordinære styremøter, tre ekstraordinære styremøter og en styresak per 
e-post. Styret deltok også i videreutviklingen av konsernets strategi som 
skal muliggjøre vekst, samt sikre utvikling av konsernet til gode for eiere, 
ansatte og øvrige interessenter. Styret har også vært pådriver for pågående 
integrasjonsarbeider og utvikling av kompetanse innenfor innovasjon, 
elektrifisering og digitalisering i konsernet. 

Styret i Hafslund Eco AS
Styret består av åtte medlemmer, hvorav tre er valgt av de 
ansatte. Det har ikke vært endringer til styresammensetningen 
gjennom året. Styret har god representasjon av begge kjønn 
og har utnevnt revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg som 
underutvalg til styret.
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Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, et av Europas største 
forskningsinstitutter med betydelig forskningsaktivitet i energibransjen. 
Gjørv har bred industribakgrunn fra ledende stillinger i Equinor og Norsk 
Hydro, der hun blant annet hadde ansvaret for utviklingen av selskapenes 
virksomhet innen Ny Energi.

Gjørv har tidligere vært styreleder i Eidsiva Energi og styremedlem i  
franske Technip, Schibsted, Norske Skog og NRK. Gjørv er utdannet 
jurist. I 2009-2015 var hun partner i advokatfirmaet Hjort og jobbet blant 
annet med arbeidsrett, energirett og granskninger. Hun ledet også  
22. juli-kommisjonen.

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. 
Hun har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte, næringspolitiske råd. 
Sollid Storehaug etablerte i 1993 Norges ledende internett konsulent- 
selskap, i dag Bouvet ASA. 

Hun sitter også i styrene for Eika-Gruppen, Polaris Media ASA, Europris 
ASA, Nortel AS, Motor Gruppen AS. Hun er styreleder i Placewise Group 
og Vinje Ullvarefabrikk AS (Lanullva). Sollid Storehaug har mellomfag i 
statsvitenskap, executive studier ved INSEAD og MIT innen styrearbeid, 
blockchain, digitale plattformer, disrupsjon og innovasjon. Hun foreleser i 
dag ved Handelshøyskolen BI på masterstudiet Innovasjon, Digitalisering 
og Nye Forretningsmodeller.

Alexandra 
Bech Gjørv
Styreleder

Bente Sollid 
Storehaug 
Styremedlem
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Bjørn Erik Næss er profesjonelt styremedlem. Næss sluttet i stillingen som 
CFO i DNB ASA 1. mars 2017, en stilling han hadde i ni år. Tidligere var han 
konserndirektør og CFO i Aker Kværner ASA, og hadde tilsvarende stillinger 
i Orkla og Carlsberg (Danmark). 

Næss har omfattende erfaring fra lederposisjoner i Norge og internasjonalt 
de siste 25 årene. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH), 
og har gjennomført et ledelsesprogram ved Darden Business School i USA.

Bård Vegar Solhjell er direktør i Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid). 
Han er nestleder i styret i stiftelsen Fritt Ord og styremedlem i Arkitektur-
og Designhøyskolen. Tidligere var Solhjell politiker på nasjonalt nivå. Han 
har vært miljøvernminister, kunnskapsminister og statssekretær ved 
statsministerens kontor i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. Fra 
2009-2017 var han stortingsrepresentant for Akershus, og fra 2007-2015 
var han nestleder i SV.

Solhjell skriver faste spalter i to aviser om klima, energi, utvikling og andre 
samfunnsspørsmål. Han har utgitt flere bøker om sentrale økonomiske 
og politiske spørsmål i vår samtid. Solhjell er utdannet statsviter fra  
Universitet I Oslo.

Bjørn Erik 
Næss 
Styremedlem

Bård Vegar 
Solhjell  
Styremedlem
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Mari Thjømøe er profesjonelt styremedlem, investor og rådgiver. Hun har 
ledererfaring fra noen av Norges største selskaper, var CFO og fungerende 
konsernsjef i Norwegian Property, CFO i KLP og har 17 års erfaring fra 
Equinor og Norsk Hydro. 

Thjømøe er styreleder i Billington Process Technology, Seilsport Maritimt 
Forlag og ThjømøeKranen, og styremedlem i Norconsult, Ice, det danske 
forsikringsselskapet Tryg samt de svenske selskapene TF Bank og FCG 
Fonder. Thjømøe er siviløkonom fra BI/American Graduate School of 
International business, CFA/autorisert finansanalytiker fra NHH og har 
topplederutdannelse fra London Business School.

Jan Knudsen ble ansatt i Vinstra Kraftselskap i 1981, som er majoritetseid 
av Hafslund Eco. Knudsen har fagbrev som maskinmontør, tok ettårig 
maskinteknisk påbygging og gjennomførte bransjens egen utdanning 
gjennom Labroskolen. Han arbeider nå som tekniker maskin på Lillehammer 
i forretningsområdet Teknisk med generator som spesialfelt.

Han har hatt ulike tillitsverv i EL og IT Forbundet, og også vært forbunds-
sekretær i Forbundet. Knudsen er leder av Hafslund Ecos Tillitsvalgtsutvalg 
(TU), er en del av lederteamet for EL og IT i Hafslund Eco, samt leder av 
EL og IT avd. Innlandet. Knudsen var ansattevalgt styremedlem i Eidsiva 
Vannkraft frem til sammenslåingen med Hafslund Eco.

Mari Thjømøe
Styremedlem

Jan Knudsen
Ansattevalgt styremedlem
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Arvid Amundsen ble ansatt i E-CO Energi i 1987, og arbeider i Hafslund 
Ecos vedlikeholdsavdelingen i Hol. Han var hovedtillitsvalgt i EL og IT 
Forbundets klubb Hallingdal–Aurland–Solbergfoss i 2006-2008, og var 
i samme periode ansattevalgt i styret i E-CO Vannkraft. Han har vært 
plasstillitsvalgt, verneombud og hovedverneombud i flere perioder.

Amundsen er nå hovedtillitsvalgt i EL og IT Forbundets klubb Hallingdal–
Aurland–Solbergfoss, og var ansattevalgt medlem av styret i E-CO Energi 
Holding fra 2016-2018.

Gunnar Ola Braaten ble ansatt i E-CO Energis driftsavdeling i 2006. Han 
er utdannet elkraftingeniør, og arbeider som driftskoordinator på Hafslund 
Ecos driftssentral på Gol. Han var tidligere ansatt i NSBs vedlikeholdsenhet 
og i Jernbaneverket (Bane NOR). Braaten er tillitsvalgt for NITO, og har 
vært ansattevalgt medlem av styret i E-CO Energi Holding fra 2018-2019.

Gunnar Ola 
Braaten  
Ansattevalgt styremedlem

Arvid 
Amundsen  
Ansattevalgt styremedlem
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Hafslund Eco – et konsern i endring
Transaksjonen mellom Hafslund Eco og Eidsiva Energi innebar en betydelig 
omstrukturering. Året 2020 har derfor vært preget av sammenslåing og 
integrasjon av vannkraftvirksomhetene i Hafslund Eco og Eidsiva Energi. 
Tilsvarende er nettvirksomheten til Eidsiva Energi og Hafslund Nett fra 
2020 slått sammen til Elvia, og inngår som en del av Eidsiva Energi. Sammen- 
slåingene forventes å gi styrket konkurranseevne og økt lønnsomhet.  
Et betydelig arbeid er igangsatt med mål om uttak av stordriftsfordeler, 
driftseffektivisering og økt grad av digitalisering. Økt størrelse gir også 
bedre mulighet til å bygge sterkere kompetansemiljøer. Samlet vil dette 
gjøre Hafslund Eco til en mer spennende og attraktiv arbeidsplass, sikre 
at konsernet kan tilby mer konkurransedyktige løsninger, og over tid legge 
grunnlaget for høyere utbytte til eierne. Dette gjør også at Hafslund Eco 
står bedre rustet til å opprettholde en sterk posisjon i en bransje i endring, 
samtidig som det gir muligheter til å søke ny vekst og nye muligheter 
innenfor vannkraftproduksjon og annen fornybar energi.

Organisering og ledelse
Sammenslåingen av hovedvirksomhetene i Eidsiva Energi og 
Hafslund Eco høsten 2019 bidro til å befeste Hafslund Ecos 
posisjon som Norges nest største kraftprodusent. Med 50 
prosent eierandel i Eidsiva Energi, er Hafslund Eco deleier i Elvia, 
Norges største nettselskap, samt virksomhet innen bioenergi 
og bredbånd.
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Vannkraftvirksomheten i Hafslund Eco består av 80 kraftverk spredt over 
store deler av Sør-Norge basert på tre juridiske grupperinger:

1. Hafslund Eco Vannkraft med datterselskaper som eier og drifter kraftverk 
i Aurland, Hallingdal og Valdres og Innlandet – totalt om lag 18 TWh, 
hvorav 15 TWh i egenregi.

2. Hafslund Produksjon Holding med datterselskaper som eier og drifter 
kraftverk i nedre del av Glomma – totalt om lag 3 TWh.

3. Oslo Lysverker som eier og drifter kraftverket Hammern i Oslo.

Hafslund Ecos organisasjon drifter totalt 21 TWh, hvorav 18 TWh i egenregi. 

Juridisk struktur
Virksomheten innen Hafslund Ny Energi utvikles i deleierskap med Eidsiva 
Energi, hvor Eidsiva Energi har en eierandel på 35 prosent. Eidsiva Energi 
er deleier i Hafslund Eco Vannkraft med en eierandel på 42,8 prosent. 
Hafslund Eco eier direkte og indirekte gjennom 50 prosent eierskap i 
Eidsiva Energi, 78,6 prosent i Hafslund Eco Vannkraft. Hafslund Produksjon 
Holding er eid 90 prosent av Hafslund Eco og 10 prosent av Svartisen. 
Hafslund Eco eier også 49 prosent av Fredrikstad Energi og er deleier i 
prosjektselskapet NorthConnect som planlegger en likestrømsforbindelse 
til Skottland. 

Med 50 prosent eierandel i Eidsiva Energi, er Hafslund Eco deleier i Elvia, 
Norges største nettselskap, samt Eidsiva Energis virksomhet innen bioenergi 
og bredbånd. I 2020 solgte Eidsiva Energi strømsalgsvirksomheten. Hafslund 
Eco AS (morselskapet i konsernet) eies 100 prosent av Oslo kommune.

Hafslund  
Produksjon 
Holding AS

42,8%

Hafslund Eco AS

90%

Hafslund Ny 
Energi AS

65%

Oslo kommune

100%

57,2% 50%

35%

100%

100%

Eidsiva 
Energi AS

Hafslund Eco 
Vannkra� AS

Hafslund Eco 
Vannkra�

Innlandet AS

Øvrig
Eierskap 

Oppland 
Energi AS

Forenklet juridisk struktur

  Hafslund Eco konsern     

  Hafslund Eco Vannkraft konsern     

  Hafslund Produksjon konsern
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Ledelse
Hafslund Eco ledes av konsernsjef Finn Bjørn Ruyter og er organisert i 
fire operative forretningsområder og to forretningstøttenheter. Konsernet 
hadde 434 ansatte ved utgangen av 2020, og konsernledelsen ble i løpet 
av året endret, hvor forretningsstøtteenhetene utover Økonomi og finans 
ble samlet under området Utvikling og vekst.

Konsernledelsen består av syv personer, og deres oppgave er å tilrettelegge 
for, og delta aktivt i arbeidet med å identifisere og implementere tiltak som 
bidrar til strategisk måloppnåelse. Konsernledelsen består av personer 
med betydelig bredde og dybdekompetanse, som sammen bidrar til å 
løfte konsernet videre på veien mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Covid-19

Organisasjon og ledelse har i året som er gått, i tillegg til arbeidet med 
integrasjon og daglig drift, vært preget av effektene av covid-19- pandemien. 
Som følge av utbruddet etablerte konsernet beredskapsorganisasjon 
den 12. mars 2020, og tilpasset organisasjonen til myndighetspålagte 
krav. Det har i hele perioden vært gjennomført full drift. Pandemien anses 
i begrenset grad å ha påvirket virksomhetens inntjening, men både den 
enkelte ansatte, organisasjonen som helhet og utviklingsarbeidet er i 
stor grad preget av hjemmekontor, begrenset fysisk samhandling og en 
rekke operasjonelle tiltak for å ivareta den enkeltes helse, operativ drift og 
myndighetspålagte krav som følge av covid-19. For å kunne ivareta god 
løpende drift, samt de ansattes og de organisasjonsmessige behov, følges 
situasjonen rundt pandemien løpende.

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef

Martin Lundby
Konserndirektør 

Utvikling og vekst

Heidi Ulmo
Konserndirektør 

Økonomi og finans

Alf Inge Berget
Konserndirektør 

Produksjon

Anders Østby
Konserndirektør 

Kra�marked

Stig Morten Løken
Konserndirektør 

Teknisk

Toril Benum
Konserndirektør 

Ny Energi

Organisering og konsernledelse
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Heidi Ulmo tiltrådte stillingen som konserndirektør for Økonomi og finans 
1. september 2018. Hun har vært konserndirektør for Økonomi og finans 
i Hafslund ASA siden august 2012. Ulmo var fra 2010 Director Corporate 
Finance i DNB Markets. I 2007-2010 var hun konserndirektør for økonomi 
og finans i Infratek ASA, og i 2005-2007 ansvarlig for investor relations 
og konsernstrategi i Hafslund ASA. Ulmo var i 2000-2005 prosjektleder 
i Carnegie Investment Bankings corporate finance-avdeling i Oslo. Hun 
har videre arbeidserfaring fra PwC i London og McKinsey i Oslo. Ulmo har 
en mastergrad i International Accounting and Finance fra London School 
of Economics, og er siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow. Hun 
er i tillegg utdannet Chartered Financial Analyst (CFA). Hun er styreleder 
i Hafslund Eco Pensjonskasse og styremedlem i OBOS-konsernet og 
Eidsiva Energi AS.

Finn Bjørn Ruyter har siden juli 2018 vært konsernsjef i Hafslund Eco AS. 
Han var konsernsjef i Hafslund ASA fra januar 2012, og i 2010-2011 CFO i 
selskapet. I 2009-2010 var Ruyter chief operating officer (COO) i det  
filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. 
I perioden 1999-2009 ledet han energidivisjonen i Elkem ASA, og før det 
krafthandelsvirksomheten fra 1996. I 1991-1996 arbeidet han med olje- og 
krafthandel i Norsk Hydro ASA. Ruyter er utdannet sivilingeniør maskin fra 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra 
Handelshøyskolen BI. Han er styreleder i Energi Norge og styremedlem i 
Equinor ASA, Fortum Oslo Varme AS, Sysco AS, Europower AS og Eidsiva 
Energi AS.

Finn Bjørn 
Ruyter  
Konsernsjef

Heidi Ulmo  
Konserndirektør   
Økonomi og finans | CFO
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Alf Inge Berget tiltrådte stillingen som konserndirektør for Produksjon 
og administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft 1. september 2018. 
Berget kom fra stillingen som produksjonsdirektør i E-CO Energi, en 
stilling han tiltrådte i 2008. Før det var han administrerende direktør i Eltel 
Networks i Norge. Han har tidligere vært ansatt i Hafslund-konsernet som 
administrerende direktør i Hafslund Fakturaservice. Berget er utdannet 
elektroingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole med tilleggsutdannelse innen 
bedriftsøkonomi. Han har også en mastergrad i ledelse fra Handelshøy-
skolen BI. Han er styremedlem i HydroCen.

Martin S. Lundby tiltrådte stillingen som konserndirektør Utvikling og vekst 
1. juni 2020. Han har vært konserndirektør Prosjekter siden september 2019 
og før det konstituert konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund Eco 
(2018-2019). Han har tidligere vært leder for Finans og investor relations 
(2016-2018), og forretningsutvikler med fokus på M&A og strategi 
(2013-2015) i Hafslund ASA. Han har videre erfaring som transaksjons-
rådgiver i EY (2011-2013). Lundby har en mastergrad i Industriell økonomi 
og teknologiledelse fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige  
Universitet (NTNU).

Martin S. 
Lundby  
Konserndirektør  
Utvikling og vekst

Alf Inge Berget  
Konserndirektør   
Produksjon

20Organisering og ledelse



Anders Østby tiltrådte stillingen som konserndirektør for Kraftmarked  
1. september 2018. Østby var fra 2011 konserndirektør for Produksjon i 
Hafslund ASA, og fra 2008 administrerende direktør i Hafslund Produksjon. 
Han har hatt ansvar for byggingen av Hafslunds nye kraftstasjoner på 
Kykkelsrud og Vamma. Østby har tidligere vært direktør for divisjon Marked 
i Hafslund Operatør, direktør for nettutbygging samt driftsleder og avdelings- 
leder for planavdelingen i Hafslund Nett. Østby er utdannet sivilingeniør 
elektro fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, og har i tillegg 
studert finans og prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.

Stig Morten Løken tiltrådte stillingen som konserndirektør Teknisk  
30. september 2019. Han kom fra stillingen som direktør i Eidsiva Vannkraft, 
som han har ledet siden 2016. Løken har over 20 års erfaring fra ulike 
lederfunksjoner innen vannkraftproduksjon, både fra krafttrading,  
produksjonsforvaltning, prosjektledelse og ledelse av drift- og vedlikehold-
sorganisasjoner. Fra 2012 ledet han Eidsiva Vannkrafts operatørvirksomhet, 
som omfattet en produksjonsportefølje på om lag 7,5 TWh fordelt på 
48 kraftverk, og utbygging av flere store vannkraftprosjekter. Løken er 
utdannet sivilingeniør elkraft fra Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU). Han er styreleder i Foreningen til Bægnavassdragets 
Regulering og styremedlem i Ecohz AS og Glommens- og Laagens 
Brukseierforening.

Stig Morten 
Løken  
Konserndirektør   
Teknisk

Anders Østby  
Konserndirektør   
Kraftmarked
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Toril Benum tiltrådte stillingen som konserndirektør for Ny Energi 1. september 
2018. Hun har vært prosjektdirektør for AMS-prosjektet i Hafslund Nett 
siden mai 2015 og direktør for Prosjekter og utvikling i Hafslund Nett 
siden mars 2017. Før det var hun i 2010-2015 IT-direktør i Veidekke ASA, 
og har hatt flere lederstillinger i Aker Solutions. Benum er utdannet 
sivilingeniør maskin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) og er styremedlem i Eidsiva Energi AS.

Toril Benum 
Konserndirektør    
Ny Energi
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Bærekraft

Hafslund Eco er avhengig av et godt forhold til sine interessenter 
og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsam-
funn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, 
sikre samfunnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. 
På den måten skaper Hafslund Eco verdier lokalt, regionalt og 
nasjonalt, og bidrar samtidig til lavere klimagassutslipp, som 
har en positiv effekt globalt.

Bærekraft i 
Hafslund Eco
Fremtidens utslippsfrie samfunn bygger på to pilarer: 
fornybar energiproduksjon og utslippsfrie energibærere. 
Hafslund Ecos visjon for en fornybar og fullelektrisk 
fremtid bygger nettopp på disse to pilarene. Konsernets 
kjernevirksomhet er å produsere ren, fornybar energi 
og levere smarte elektrifiseringsløsninger. Gjennom 
kjernevirksomheten spiller dermed Hafslund Eco en 
viktig rolle på veien mot et bærekraftig samfunn, der 
bruken av fossile energikilder erstattes med utslippsfri, 
fornybar energi.  
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Bærekraft

Selv om konsernet er en viktig bidragsyter til samfunnsmessig og miljømessig 
måloppnåelse, kan virksomheten også ha enkelte uheldige virkninger. 
Konsernets aktiviteter kan føre til skader på egne ansatte, innleide eller 
berørte parter, og natur og miljø kan bli påvirket negativt som følge av 
vassdragsreguleringer. Konsernet arbeider systematisk, forbyggende og 
målrettet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), samtidig som inngrepene i 
naturen skal gjøres så skånsomt som mulig.

I juni vedtok styret en ny bærekraftstrategi med følgende strategiske 
målsetning: Hafslund Eco skal være bransjeledende på bærekraft både 
når det gjelder ambisjoner, tiltak, oppnådde resultater og rapportering. 
Konsernet har høsten 2020 gjennomført et prosjekt for å sikre operasjon-
alisering av konsernets bærekraftstrategi.

For detaljert informasjon om konsernets bærekraftsarbeid, se Hafslund Ecos 
bærekraftsrapport for 2020, som er tilgjengelig på www.hafslundeco.no.

FNs bærekraftsmål
Hafslund Eco støtter FNs bærekraftsmål og konsernets virksomhet innvirker 
på flere av bærekraftsmålene. Som vannkraftprodusent har konsernet 
et særlig søkelys på bærekraftsmål #7 Ren energi til alle, #8 Anstendig 
arbeid og økonomisk vekst, #11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, #13 
Stoppe klimaendringene og #15 Livet på land.

Konsernet har i 2020 oppdatert vesentlighetsanalysen innenfor bærekraft. 
Analysen tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig for Hafslund 
Ecos virksomhet og for konsernets interessenter. Analysen belyser både 
risiko og muligheter, og har identifisert følgende seks bærekraftstemaer 
som avgjørende for konsernets strategiske måloppnåelse:

• Produksjon og tilgjengelighet til fornybar energi (#7 og #13)

• Påvirkning av natur (#15)

• Bærekraftig forbruk og produksjon (#12 og #13)

• Sikkerhet for omgivelsene (#8)

• Ansvarlig arbeidsliv (#5 og #8)

• Økonomisk samfunnsbidrag (#11)

De prioriterte bærekraftstemaene støtter opp under flere av FNs  
bærekraftsmål, hvor henvisning til de konkrete målene er angitt i parentes.

FNs bærekraftsmål 

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD
HELSE

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

REN ENERGI
FOR ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE 
BYER OG SAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIV UNDER
VANN

LIV PÅ 
LAND

FRED OG
RETTFERDIGHET

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

Det er definert over hundre bærekraftsindikatorer innenfor disse temaene. 
For noen indikatorer er hensikten å registrere utviklingen over tid, mens 
for andre er det definert et måltall, der konsernet ønsker en forbedring 
og noe å strekke seg etter. For rapportering på enkeltindikatorer henvises 
det til bærekraftsrapporten for 2020.
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Bærekraft

Bærekraftsrappportering
Hafslund Ecos bærekraftsrapportering gjøres i henhold til prinsippene 
i Global Reporting Initiative (GRI). Det er utarbeidet en leseveiledning 
i bærekraftsrapporten, slik at det er enkelt å finne den enkelte GRI 
score. Data om bærekraft i rapporteringen hentes fra alle selskaper der 
Hafslund Eco er operatør.

Konsernet har i 2020 utarbeidet et rammeverk for grønn finansiering som 
er i tråd med ICMA Green Bond Principles og LMA/LSTA/ALPMA Green 
Loan Principles. Med dette rammeverket er Hafslund Ecos mål å oppfylle 
beste markedspraksis ved å følge relevante standarder og retningslinjer i 
det grønne finansmarkedet.

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for å identifisere miljømessig 
bærekraftige økonomiske aktiviteter. Rettsaktene som skal følge opp 
taksonomien er ennå ikke vedtatt, men Hafslund Eco følger dette arbeidet 
tett, og har til hensikt å oppdatere rammeverket for grønn finansiering slik 
at det er harmonisert med EUs taksonomi.

Miljøledelse og bærekraft er en integrert del av Hafslund Ecos ledelses- og 
styringssystem på samme måte som for økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø. 

Bærekraft i Eidsiva Energi følges opp gjennom styret i Eidsiva Energi hvor 
Hafslund Eco har tre representanter, og rapporteres som del av Eidsiva 
Energis egen interne og eksterne bærekraftsrapportering.
 
Produksjon og tilgjengelighet til fornybar energi  
Hafslund Eco skal være en effektiv vannkraftprodusent med stor innovasjons- 
kraft. Konsernet eier, vedlikeholder, bygger og drifter vannkraftanlegg, 
leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i 

engrosmarkedet. I tillegg driver konsernet innovasjon og forretningsutvikling 
for å skape smarte elektrifiseringsløsninger. Konsernets virksomhet skaper 
betydelige samfunnsøkonomiske ringvirkninger, og er med på å trygge 
arbeidsplasser og sikre samfunnet tilførsel av ren energi. Samfunnet  
forventer at elektrisitetsforsyningen fungerer til enhver tid. Hafslund Ecos 
samfunnsoppdrag er å skape langsiktige verdier gjennom fornybar 
energi, sikker kraftforsyning og utvikling av et smart og fullelektrifisert 
nullutslippssamfunn.  

Vannkraftvirksomheten sørger med sine magasinkraftverk for fornybar 
kraftproduksjon, også i perioder med lite nedbør. På den måten bidrar 
konsernet til effektiv utnyttelse av vannkraftressursene og til balanse og 
kvalitet i kraftsystemet.  

For å kunne bidra med enda mer utslippsfri kraft til erstatning for fossile 
energikilder, arbeides det kontinuerlig med å øke produksjonen gjennom 
utbedringer og nye prosjekter. I 2020 ble ett vannkraftverk satt i drift 
(Nedre Otta kraftverk) og tre kraftverk er under bygging (Tolga, Mork og 
Hinøgla). Videre er konsernet medeier i en konsesjonssøkt mellomlands-
forbindelse (NorthConnect). Økt utvekslingskapasitet gjør det mulig å 
utveksle fornybar kraft på tvers av landegrensene, og på den måten 
redusere bruken av fossil energi.  

Elektrifisering 

Overgang fra fossilt til elektrisk forbruk er en forutsetning for omstillingen 
til et utslippsfritt, klimanøytralt samfunn. For Hafslund Eco representerer 
denne elektrifiseringen av samfunnet en forretningsmessig mulighet. 
Særlig innen elektrifisering av transport spiller konsernet en viktig rolle. 
Konsernet har tett dialog med, og hjelper ulike aktører innen offentlig 
transport, samt private kunder, borettslag og bedrifter med tilrettelegging 
og elektriske løsninger. For eksempel tar forretningskonseptet Ladeklar 
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Bærekraft

Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i vannkraft-
virksomheten er Hafslund Eco opptatt av at miljøinngrep skal gjøres så 
skånsomt som mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte teknikker som 
representerer beste praksis. Anleggene skal også driftes slik at konsernet 
ikke har noen miljøavvik. I konsernets konsesjoner er det krav til minste 
og høyeste regulerte vannstand, og krav til minstevannføringer i absolutte 
størrelser som skal oppfylles til enhver tid.  

Samlet for Hafslund Eco ble det registrert fire avvik på konsesjons-
bestemmelsene i løpet av 2020. Alle avvik er meldt inn til NVE.  

Konsernet gjennomfører forbedrende miljø- og landskapstiltak der det er 
definerte behov, og har som mål å bruke slike tiltak for å redusere påvirk-
ningen anlegg og produksjon har på det ytre miljø. I tråd med offentlige 
pålegg settes det ut ørret i en rekke fjellvann, et tiltak som skaper gode 
fiskevann til glede for lokalbefolkning og tilreisende. Konsernet deltar 
også i flere forskningsprosjekter for å se om tiltakene virker, og undersøker 
løpende om man kan bedre forholdene for fisk ved andre tiltak, som for 
eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene.  

I elver hvor det ikke er pålagt minstevannføring, men der det er potensial 
for god miljønytte av vannslipp, er det innført frivillig minstevannføring. 
Dette reduserer kraftproduksjonen, men er et verditap konsernet ønsker 
å ta når miljønytten er god. Verditapet fra frivillig vannslipp i Aurland, 
Hallingdal og Hunderfossen var om lag 1,8 millioner kroner i 2020.

Regulering av vassdrag har også positive miljøeffekter utover produksjon 
av ren energi. I flomperioder kan vannmagasinene bidra til å redusere 
vannmengden i elver og vassdrag og avverge flom med skader på miljø 
og eiendom.  

investeringen med ladeinfrastruktur for borettslag og senker således 
terskelen for elektrifiseringsløsninger for beboerne. Et annet eksempel 
er Hafslund Rådgivning som bistår kunder med problemstillinger knyttet til 
bærekraftig utrulling av elektrisk infrastruktur og fornybare energiteknologier. 

   Ambisjon:
   Hafslund Eco har som mål å øke produksjonen av fornybar kraft, 
og dermed sikre samfunnet tilgang på ren, fornybar elektrisitet. 

Påvirkning av natur 
I løpet av få tiår må energisystemet utelukkende være basert på forny-
bare og karbonnøytrale energikilder. Hafslund Eco har en viktig rolle som 
produsent av fornybar energi, og arbeider kontinuerlig for at dette kan 
skje på en måte som er til minst mulig belastning for miljøet. Konsernet 
skal også holde miljøpåvirkningen fra egen aktivitet på et lavt nivå. Bygging, 
drift og vedlikehold av vannkraftanlegg påvirker naturmiljøet. Virkningene 
er i hovedsak lokale og knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av 
biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur.  

Kraftverket Nedre Otta ferdigstilt 

Utbyggingen av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner startet 
i oktober 2016 og kraftverket ble satt i drift i juni i 2020. Hafslund Eco 
eier kraftverket sammen med AS Eidefoss. Anlegget vil produsere 
315 GWh fornybar energi, nok kraft til å forsyne mer enn 15 000 
husstander med strøm. Prosjektet er gjennomført på tid, under 
budsjett og uten alvorlige skader. Utbyggingen har hatt en total 
kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner og har vært blant Norges 
største vannkraftprosjekter de siste årene.
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Hafslund Ecos påvirkning på det ytre miljø fra øvrige aktiviteter stammer 
i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte 
tjenester, herunder transporttjenester og entreprenørvirksomhet. 
Hafslund Eco arbeider kontinuerlig for å minimere de negative effektene 
av disse aktivitetene.  

For ytterligere informasjon vises det til egen bærekraftsrapport for 2020, 
som er tilgjengelig på www.hafslundeco.no.  

og konsekvensene av dem». Et av de foreslåtte tiltakene er å satse langt 
mer på fornybar energi. 

Å produsere fornybar energi er konsernets viktigste klimabidrag. Dersom 
konsernets utslippsfrie vannkraftproduksjon på 17,8 TWh i 2020 ble 
produsert av et gjennomsnittlig europeisk kraftverk (basert på europeisk 
energimiks på 315 g CO2/kWh), ville det tilsvare et utslipp på ca. 5,6 millioner 
tonn CO2 – det samme som ca. 2,8 millioner biler slipper ut i løpet av 
ett år1.  

Hafslund Ecos CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til forbruk av drivstoff, 
utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk og elektrisitets-
forbruk. Utslippene varierer mellom hvert år avhengig av aktivitetsnivået. 
For 2020 var de totale utslippene på 2,6 tonn CO2.

Vannkraft fører til svært lave utslipp av klimagasser etter at kraftverket er 
bygget. Livsløpsanalyser (LCA) viser totale utslipp i et produkts livssyklus 
fra uttak av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, 
resirkulering – til endelig avvikling, inkludert all transport involvert. Norsk 
institutt for bærekraftsforskning (Norsus) har beregnet utslipp fra en rekke 
norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser, og beregningene viser at 
utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 3,3 g CO2-ekvivalenter per kWh. 
For Hafslund Ecos samlede produksjon på 17,8 TWh tilsier analysen fra 
Norsus et utslipp for hele livssyklusen tilsvarende om lag 58 000 tonn 
CO2, eller omtrent det samme som 29 400 biler slipper ut i løpet av et år. 
Netto klimagevinst ved å elektrifisere energiforsyningen er dermed svært stor. 

I tillegg til å minimere utslipp fra operativ drift, har Hafslund Eco som 
mål å begrense klimagassutslippene fra administrasjon og transport. 

Arbeid med fiskepassasjer i Innlandet  

I kraftverksområde Innlandet er det laget tiltaksplan for fiskevandringer 
forbi alle kraftverksdammene i Glomma, Rena og Trysilelva. En rekke 
tiltak er gjennomført og under planlegging. En forutsetning for å 
gjennomføre gode tiltak er et godt kunnskapsgrunnlag. Det er derfor 
installert automatiske fisketellere i de fleste fisketrappene, både for 
å få kunnskap om dagens tilstand og for å måle effekter av tiltak. 

Bærekraftig forbruk og produksjon
Verden står i dag overfor større klimautfordringer enn noen gang tidligere. 
Gjennomsnittstemperaturen er stigende, og verden opplever flere ekstrem- 
værhendelser enn før. Den siste tids klimaendringer er i stor grad 
menneskeskapt, og skyldes blant annet utslipp av klimagasser fra  
forbrenning av fossilt materiale. FNs bærekraftsmål nummer 13 understreker 
viktigheten av å «handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene 

   Ambisjon:
   Hafslund Eco skal holde miljøpåvirkningen fra egen aktivitet på et 
lavt nivå og nødvendige miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. 

1 https://www.kuntarahoitus.fi/app/uploads/sites/2/2020/02/NPSI_Position_paper_2020_final.pdf 
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Konsernet har et ambisiøst mål om å kutte egne klimagassutslipp, og 
utslipp fra prosjekter og tjenestereiser med 95 prosent innen 2030 
sammenlignet med 2019-nivå.

Konsernet søker derfor aktivt å benytte utslippsfrie biler i driften der det 
er mulig. Teamsmøter benyttes også i utstrakt grad for å begrense  
reisevirksomheten. Utslippene fra flyreiser, helikopterbruk og elektrisitets-
forbruk, samt drivstoff til biler og maskiner varierer fra år til år avhengig av 
aktivtetsnivået. Det er laget et veikart med tilhørende tiltak for å ytterligere 
redusere klimagassutslippene ved utbygging, vedlikehold og drift av 
konsernets kraftanlegg. 

   Ambisjon:
   Hafslund Eco skal kutte egne klimagassutslipp, og utslipp fra 
prosjekter og tjenestereiser, med 95 prosent innen 2030 sammenlignet 
med 2019-nivå.

Sikkerhet for omgivelsene
Hafslund Ecos virksomhet medfører økt risiko for ulykker og uhell for 
allmennheten. Vassdragene Hafslund Eco forvalter brukes til friluftsliv, 
sportslig aktivitet og rekreasjon, samtidig som de er en del av   

Mål om 100 prosent elbiler i 2025  

I Hafslund Ecos retningslinjer for anskaffelse og bruk av biler, stilles 
det krav til kjøp av elektriske biler der det er mulig. Ved utgangen 
av 2020 var elbilandelen åtte prosent, og det er laget en plan for 
utskifting til elektrisk drift for alle konsernets kjøretøy innen 2025. 
Det er etablert ladestasjoner ved alle konsernets faste oppmøte-
steder og på flere av kraftanleggene.
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produksjonsanleggene og påvirkes av virksomheten. Vassdragsanlegg 
kan dermed skape farer som er annerledes enn de farer publikum naturlig 
kommer ut for ved å ferdes i naturen. 

Hafslund Eco har derfor stor oppmerksomhet på sikringstiltak i og rundt 
vassdragsanleggene. De mest vanlige sikringstiltakene er faste gjerder, 
bommer og skilt. I områder med svekket is settes det hvert år opp  
midlertidige gjerder og varslingsskilt. I tillegg gis det informasjon på 
Internett og det annonseres i lokalaviser og i andre kanaler om at isen 
kan være usikker på regulerte vann. Det har ikke vært noen skader eller 
uhell på tredjeperson i 2020.

Det gjennomføres jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser for sikkerhet 
for allmenheten. Hafslund Eco er byggherre med stor aktivitet innen 
ombygging av gamle dammer, rehabilitering og bygging av nye kraftverk 
og nettanlegg. I alle prosjekter gjøres det en stor innsats for å ivareta 
allmenhetens sikkerhet gjennom skilting, sperringer og rutiner for at 
arbeidet holdes innenfor definerte anleggsområder. Det gjennomføres 
også sikker jobb analyse (SJA) ved alle jobber, som også inkluderer 
risikovurdering for tredjepart. Hafslund Eco eier og drifter mange elektriske 
anlegg knyttet til kraftverkene. Også for disse anleggene er merking, 
inngjerding og sikringstiltak for allmennheten viktig. 

Vassdragsanleggene bidrar også positivt til sikring av omgivelsene. 
Magasinene bidrar med flomdemping som reduserer faren og skader som 
følge av flom i vassdragene. Hafslund Eco bruker magasinene aktivt for å 
redusere og jevne ut flommer i perioder med mye nedbør og tilsig. Det er 
tett og jevnlig dialog med NVE, reguleringsforeninger, offentlige myndig-
heter og direkte med berørte parter ved flomtapping og i flomsituasjoner.

   Ambisjon:
   Hafslund Ecos virksomhet skal i så liten grad som mulig medføre 
økt risiko for skader eller uhell for allmennheten

Aktiv manøvrering av Hallingdalsvassdraget sommeren 2020

Rekordstore snømengder og sen snøsmelting førte til høyt tilsig og 
vannføring, med stor risiko for skadeflom. Hafslund Eco sørget for 
å få tillatelser til å fravike manøvreringsreglementer i perioden. Ved 
Finsevatn opplevde vi 50-årsflom ut av magasinet. Ved utnyttelse 
av bufferevnen i magasinene sørget Hafslund Eco for å holde vann-
føringen under skadeflomnivåer nedover i Hallingdalsvassdraget.

Ansvarlig arbeidsliv
Hafslund Eco skal være en sikker arbeidsplass og virksomheten skal ikke 
forårsake ulykker, skader eller tap. Konsernet har en nullvisjon for skader 
og et mål på under 3,5 prosent sykefravær. 

For konsernet totalt sett ble det registrert ni fraværsskader og fem skader 
uten fravær hos egne ansatte og leverandører som jobbet på konsernets 
anlegg i 2020. Det tilsvarer en skadefrekvens på 8,7 fraværsskader per 
million arbeidstimer (H1-verdi) og en total skadefrekvens (antall skader 
med og uten fravær per million arbeidstimer H2-verdi) på 13,4. Det er i 
løpet av året ansatt ny HMS leder og gjennomført et internrevisjons-
prosjekt innen HMS med ekstern bistand. Det arbeides med å kartlegge 
læring fra hendelser og ulykker, samt etablering av tiltak for å få ned 
skader både på egne ansatte og ansatte hos leverandører. Sykefraværet 
i Hafslund Eco var 2,2 prosent i 2020, mot 2,3 prosent i 2019. For å redusere 
samlet sykefravær er det gjennomført en rekke tiltak, blant annet kurs i 
sykefraværsoppfølging for ledere og målrettede tiltak på individnivå. 
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Konsernets etiske retningslinjer er styrende for arbeidet innen etikk og 
antikorrupsjon. Alle ansatte skal opptre med respekt og integritet overfor 
kolleger, forretningsforbindelser, kunder og andre som vedkommende 
kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. 

Konsernet har som mål å være en attraktiv arbeidsplass, og ønsker å ha 
et arbeidsmiljø basert på lojalitet og tillit, og en bedriftskultur som tiltrekker 
seg og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere. 

Trivsel og godt arbeidsmiljø er helt sentralt dersom konsernet skal beholde 
kompetente medarbeidere. Større medarbeiderundersøkelser gjennom-
føres derfor regelmessig, normalt hvert annet år, for å få innsikt i hvordan 
de ansatte oppfatter jobben og kulturen i konsernet. 

Med hensyn til etisk adferd pålegger konsernets etiske retningslinjer 
Hafslund Ecos ansatte og styremedlemmer å unngå situasjoner der det 
kan oppstå konflikt mellom personlige og/eller økonomiske interesser og 
konsernets interesser. For å tilrettelegge for rapportering av bekymrings-
fulle hendelser, har Hafslund Eco en egen varslingskanal. 

Ansvarlig leverandørkjede
Et ansvarlig arbeidsliv stopper ikke med konsernets egne ansatte. Hafslund 
Eco er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift. Dette 
synliggjøres i virksomheten, blant annet gjennom en av konsernets kjerne-
verdier, som er ansvarlighet. Ved å vise respekt og ansvarlighet, er målet 
å bygge et godt omdømme, både internt og i samfunnet ellers. Et godt 
omdømme er avgjørende for å få til godt samarbeid, som i neste omgang 
bidrar til å skape økt verdi i lokalsamfunnene konsernet opererer i. 

Hafslund Eco har implementert Oslomodellen, som er en fellesbetegnelse 
på en rekke seriøsitetsbestemmelser, som tas inn i kontraktsvilkår for 
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kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Konsernet stiller tydelige krav til 
sine leverandører innen alle vare- og tjenesteområder. Alle leverandører 
og deres underleverandører skal utøve sin virksomhet i tråd med nasjo-
nale og internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer (knyttet til 
menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, helse, miljø og  
sikkerhet). Konsernets virksomheter gjennomfører anskaffelser i tråd 
med god forretningsskikk. 

Hafslund Eco har etablert egne etiske retningslinjer for leverandører, 
basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner. Valg av leverandører 
og partnere er viktig i arbeidet for en bærekraftig bransje, og Hafslund 
Eco ønsker å ta et større ansvar for miljø- og samfunnspåvirkningene i 
den verdikjeden som konsernet er en del av. Derfor videreføres innsatsen 
som legges ned for å påvirke leverandører og partnere til lavere utslipp, 
bedre miljøhåndtering og gode sosiale forhold.

I 2020 bidro konsernet med litt over 500 millioner kroner til om lag 70 
vertskommuner. Dette bidraget kom i form av naturressurs- og eiendoms-
skatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. Totalt bidro konsernet med 
2,4 milliarder kroner i skatter og avgifter i 2020, mens utbetalt utbytte i 
2020 til konsernets eier, Oslo kommune, var 700 millioner kroner. I tillegg 
mottar grunneiere vassdragserstatninger. I 2020 ble det totalt utbetalt 
om lag 39 millioner kroner til erstatninger til grunneiere. 

Konsernets virksomhet bidrar til samfunnet også på andre måter enn 
gjennom arbeidsplasser, skatter og avgifter, etterspørsel etter lokale varer 
og tjenester og sikker kraftforsyning. Vannkraftvirksomheten arbeider 
for at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som del av veibygging, 
betongproduksjon eller andre samfunnsfremmende formål. Konsernet 
har også en sponsorvirksomhet som er konsentrert om satsing på barn 
og unge i områder der vi har virksomhet og organisasjoner som bidrar til 
et mer bærekraftig samfunn.

   Ambisjon:
   Gjennom systematisk å bygge og videreutvikle HMS-kultur skal 
Hafslund Eco være en sikker arbeidsplass både for egne ansatte, innleide 
og omgivelsene rundt.

   Ambisjon:
   Hafslund Eco ønsker å være en viktig aktør i de lokalsamfunnene 
konsernet opererer i, og etterstreber å benytte lokale tjenesteleverandø-
rer og partnere i sammenhenger der det er mulig.

Økonomisk samfunnsbidrag
Hafslund Ecos virksomhet skaper store verdier i de lokalsamfunnene 
der konsernet opererer. Ansatte mottar lønn, kommuner og myndigheter 
mottar skatter og avgifter, og lokale leverandører får oppdrag, mens eier 
mottar utbytte og renter på ansvarlig lån. Konsernet søker å benytte 
lokale tjenesteleverandører og partnere der dette er praktisk gjennom-
førbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr besparelser for miljøet og 
trygging av lokale arbeidsplasser. 

På veien mot en fornybar og fullelektrisk fremtid  
Miljø, bærekraft og samfunnsansvar er sentralt for Hafslund Eco. Ved 
å arbeide kontinuerlig med prosjekter som bidrar til varig verdiskaping, 
blant annet ved å erstatte fossile energikilder med ren energi, spiller 
konsernet en viktig rolle i et bærekraftig samfunn på vei mot en fornybar 
og fullelektrisk fremtid.
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Verdiskaping fornybar energi
Elektrisk kraft er en råvare som er gjenstand for store svingninger i pris 
avhengig av tilbud og etterspørsel. I dag konkurrerer fornybar energi (vann, 
vind og sol) med kraft produsert i termiske kraftverk (kull-, gass- og  
kjernekraft) i det europeiske markedet. Hafslund Eco er hovedsakelig aktiv 
innen fornybar vannkraftproduksjon, men er også deleier i vindkraft- 
produksjon gjennom 20 prosent eierskap i vindkraftparkene Austri Raskiftet 
og Austri Kjølberget (under idriftsettelse), og har inngått partnerskap 
med Fred. Olsen Renewables med mål om å ta en rolle innen havvind. 

Analytisk informasjon 
og nøkkeltall
Hafslund Eco ønsker å lede ved å være det mest effektive 
vannkraftkonsernet i Norge. Målet er å skape langsiktige 
verdier gjennom effektiv produksjon og salg av fornybar 
energi, samt bidra til utviklingen av et smart og fullelektrifisert 
nullutslippssamfunn.
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Hafslund Eco har som mål å være den mest effektive produsenten av  
fornybar energi, digitalt basert fra planlegging til bygging, drift og vedlikehold. 
For å nå målet jobber konsernet aktivt med å forstå og optimalisere  
driverne som påvirker inntekter og kostnader. Å innta lederposisjonen 
innen fornybar vannkraftproduksjon krever at virksomheten produserer 
når det er behov for strøm, og disponerer vannet for å få høyest mulig 
pris i markedet. Hafslund Eco jobber aktivt med å implementere ny  
teknologi, blant annet innenfor tilstandsbasert vedlikehold på kraftverkene, 
bruk av maskinlæring til prediktivt vedlikehold og detektering av feil, 
automatisering av prosesser innenfor produksjonsstyring og krafthandel 
for å ta gode forretningsmessige beslutninger på markedssiden.  

Verdidrivere for vannkraftvirksomheten 

Det norske vannkraftsystemet

Det norske vannkraftsystemet har en normal årsproduksjon på ca. 136 TWh1 
og en samlet effektkapasitet på 32 940 MW2. I Norge finnes det i dag over 
800 magasiner som gir mulighet til å lagre vann som til sammen tilsvarer 
ca. 87 TWh. De 30 største magasinene står for nær halvparten av magasin-
kapasiteten hvorav tre er hel- eller deleid av Hafslund Eco. 

Norge har om lag halvparten av Europas samlede magasinkapasitet3. 
Stor lagringskapasitet og høy installert effekt gir det norske vannkraft-
systemet betydelig fleksibilitet. De fleste av magasinene i Norge er bygd 
før 1990, men oppgraderinger og utvidelser av kraftverkene har økt evnen 
til å utnytte magasinene. Det forventes relativt liten vekst i vannkraft-
produksjonen i Norge i årene fremover, siden kapasitetsinvesteringene 
i fornybar energi i stor grad kanaliseres til sol og vind. I 2020 var kraft-
produksjonen i Norge 16 prosent høyere enn i 2019. 2020 var preget av et 
stort hydrologisk overskudd som følge av stort snøoverskudd fra vinteren 
2019/2020, kombinert med mye nedbør og tilsig gjennom året. 

Ved utgangen av 2020 var det i Norge en rekordhøy fyllingsgrad med 82 
prosent av maksimal magasinkapasitet på 87 TWh. Til sammenligning var 
den 63 prosent ved utgangen av 2019 og medianen er 68 prosent. 

Inntektsdrivere

Vannkraftproduksjonen selges i hovedsak i det nordiske engrosmarkedet. 
I tillegg selges noe på langsiktige industrikontrakter og konsesjons-
kraftforpliktelser. Kraftinntektene bestemmes av produsert volum og  
oppnådd kraftpris.

Volum

Hafslund Eco er Norges nest største vannkraftprodusent med en årlig 
middelproduksjon på i underkant av 18 TWh (ca. 13 prosent av total norsk 
vannkraftproduksjon), og en samlet installert effekt på om lag 5 200 MW. 
Hafslund Eco har operatøransvar for kraftverk med en årlig middel- 
produksjon på omlag 21 TWh. Det største kraftverket, Aurland 1, er Norges 
tredje største med årlig middelproduksjon på 2,1 TWh og samlet installert 
effekt på 840 MW. Dette dekker det årlige strømforbruket til omtrent 
110 000 husstander. På www.hafslundeco.no er det mer informasjon om 
kraftverkenes kapasitet. Samlet produksjon for Hafslund Eco konsernet 
var 17,8 TWh i 2020. Det er en økning på 4,4 TWh fra 2019. Økningen fra 
2019 må, i tillegg til omlag 2,0 TWh i full årseffekt fra overtagelsen av 
Eidsiva Vannkraft (nå Hafslund Eco Vannkraft Innlandet) og idriftsettelse 
av kraftverket Nedre Otta, også ses i sammenheng med høyere produksjon 
som følge av det store hydrologiske overskuddet gjennom 2020.

1TWh – En terrawattime er en milliard kilowattimer. Dette er om lag så mye strøm som det brukes i Drammen kommune i  
 løpet av ett år.
2 MW – et mål på effekt, eller forbruk av energi (en megawatt er 1 000 kilowatt). Det høyeste som er målt for Norge totalt er 
27 513 MW (målt 14. desember 2018). 

3 Kilde: NVE «Om kraftmarkedet og det norske kraftsystemet» gjelder normal årsproduksjon, effektkapasitet, antall magasi-
ner og andel av andel av Europas magasinkapasitet.
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Regulerbarhet og magasindisponering

Hafslund Eco har både regulerbar (magasinbasert) og uregulerbar 
(elvekraftbasert) vannkraftproduksjon. Hafslund Eco har en samlet magasin- 
kapasitet på om lag 8,0 TWh. Det tilsvarer ca. 45 prosent av konsernets 
årlige middelproduksjon. 

Fordelen med regulerbarheten er at produksjonen kan tilpasses etter-
spørselen etter kraft og utviklingen i kraftprisene (vannet spares i perioder 
med stort tilsig og lavt forbruk og brukes til produksjon av kraft i perioder 
med mindre tilsig og høyt forbruk). Tilsiget til norsk vannkraft kan variere 
med inntil 80 TWh i året fra 100 TWh i tørre år til 180 TWh i våte år. 
Magasinene gjør at vannkraften er tilpasset utfordringene som skapes 
av et skiftende nordisk klima. I elvekraftverk bestemmes kraftproduksjonen 
av tilsiget, siden de ikke har magasinkapasitet av betydning. 

Regulerbar vannkraft har kvaliteter som ingen andre fornybare produksjons-
teknologier har i dag. Regulerbar vannkraft kan levere kraft når det er 
etterspørsel, i motsetning til vind- og solkraftverk som må levere kraft når 
det blåser eller solen skinner. 

Innenfor konsesjonskravene om minstevannføring og regler for høyeste 
og laveste regulerte vannstand, kan hver enkelt kraftprodusent bestemme 
tidspunkt for disponering av sine magasiner. Den grunnleggende utfor-
dringen ved disponeringen av vannkraftmagasinene er at ingen vet sikkert 
hvor mye tilsig kraftverkene får fremover, eller hvordan etterspørselen og 
prisene utvikler seg. Beslutninger om å produsere nå eller spare vannet 
blir tatt under usikkerhet.

Viktige drivere for kraftprisen

I tillegg til været, er kull- og gassprisene, priser på CO2-kvoter, utvekslings-
kapasitet mot omverden og utviklingen i kraftforbruk viktige drivere som 
påvirker den nordiske kraftprisen.

Priser på alternative energikilder, CO2-kvoter og utvekslingskapasitet

Siden kraftsystemet i Norge er knyttet sammen med det nordiske og det 
europeiske kraftsystemet vil alternativet til å anvende vannet for produksjon 
i dag være utveksling av kraft med nabolandene. Kraftpriser i områdene 
som er tilknyttet Norge vil derfor påvirke produksjonsbeslutningen for 
norske vannkraftprodusenter. Det nordiske kraftsystemet blir stadig tettere
knyttet mot kontinentet gjennom økt utvekslingskapasitet, og kostnadene 
for kraftproduksjon i Europa har betydning for den nordiske prisdannelsen. 
Samtidig øker andelen av uregulerbar kraft (som sol- og vindkraft) både i 
Norden og Europa. 

Prisene på europeiske utslippskvoter falt mye med tiltakene mot covid-19 
i mars 2020, men steg siden kraftig og avsluttet året på høyere nivå enn 
ved inngangen til 2020. EU har de siste årene gjennomført flere tiltak for 
å redusere et kraftig overskudd av kvoter som har preget markedet de 
siste årene. Dette har bidratt til at kvoteprisen har steget fra rundt 5 €/tonn 
på det laveste i 2018 til over 30 €/tonn ved utgangen av 2020. Samtidig 
har EU lansert nye og mer ambisiøse mål for fremtidig kutt i utslipp. 

De siste årene har økte priser på CO2-utslipp i Europa, sammen med 
fallende gasspriser, gitt økte insentiver til å bytte ut kullproduksjon med 
gass og andre energikilder som gir lavere utslipp. Dette har ført til en 
nedgang i kullfyrt energiproduksjon, som er ventet å fortsette. Økte priser 
på utslippskvoter vil være en driver for prisen på kraft, men avhengig av 
prisene på energibærere (for eksempel gass). 
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Økt utvekslingskapasitet påvirker kraftprisene gjennom økt kraftflyt 
mellom det nordiske og det europeiske kraftsystemet. Høyrere utvekslings-
kapasitet er nødvendig for å gi en god fordeling av den etter hvert økte 
andelen uregulerbar kraftproduksjon fra sol- og vindkraft, og for å redusere 
risikoen for strømmangel i år med lite nedbør. Norge var nettoeksportør 
av kraft i 2020. Isolert sett gjør utbygging av utvekslingskapasitet at pris-
forskjellene mellom Norge og andre land reduseres, men prisene vil også 
bli mer variable i takt med økning av uregulerbar kraft og svingninger i været.

Elsertifikatordningen

Innføringen av den norsk-svenske elsertifikatordningen har ført til økte 
investeringer i uregulert, fornybar energi. Kraftprodusenter som bygger 
ut ny fornybar kraftproduksjon får tildelt elsertifikater som kan selges i 
markedet. Salget av sertifikater gir dermed en tilleggsinntekt utover det 
produsentene oppnår gjennom salg av strøm. Dette bidrar til å øke tilbudet 
av fornybar energi og dermed reduserte kraftpriser. Det har vært en storstilt 
utbygging av elsertifikatberettiget kraftproduksjon de siste årene. Det vil 
være overskudd av kvoter fremover og sertifikatprisene falt videre i 2020. 

Konsesjonskraft 

Hafslund Eco er tildelt konsesjoner på ubestemt tid knyttet til utbygging 
og drift av vannkraftverk, og har som følge av det årlige forpliktelser til å 
levere konsesjonskraft til kommuner og fylker. Deler av forpliktelsen dekkes 
med fysisk leveranse og deler har praksis med finansielt oppgjør der 
Hafslund Eco betaler forskjellen mellom spot- og konsesjonskraftprisen 
til den som har krav på konsesjonskraft. Andelen kraft i Hafslund Eco 
som ble solgt på disse vilkårene var 0,9 TWh og gjennomsnittsprisen var 
12,8 øre per kWh i 2020.

Markedspriser 

Systemprisen i Norden er referansepris for det nordiske kraftmarkedet og 
den var 11,5 øre per kWh i 2020, mot 38,4 øre per kWh for 2019. Prisen som 
oppnås avhenger av kraftproduksjonens prisområde. Norge er inndelt i 
fem prisområder og Hafslund Ecos årlige middelproduksjon fordeler seg 
med 59 prosent i NO1, 36 prosent i NO5 og 5 prosent i NO3. Grafene på 
side 36 viser utviklingen i systemprisen i perioden 2015 til 2020 og avvik 
mellom systempris og områdeprisene for NO1 og NO5 i samme periode. 

2020 var det varmeste året noen gang målt i Norge og det kom 50 prosent 
mer energi i form av nedbør enn normalt. Denne situasjonen, kombinert 
med sterkt begrenset eksportkapasitet, ga svært lave kraftpriser. Med 
høye tilsig, lav eksportkapasitet og dempet forbruk var det i perioder 
ikke nok etterspørsel til å ta i bruk all potensiell kraftproduksjon og vann 
ble tappet forbi kraftverkene og gikk til spille. Gjennomsnittlig kraftpris 
ble 9,8 øre per kWh i NO1 og NO5. I NO3 var årsprisen 9,4  øre per kWh. 
I prisområdene sør i Sverige og i Danmark som Norge normalt har god 
utvekslingskapasitet mot var årsprisene mer enn dobbelt så høye. En må 
tilbake til 2000 for å finne like lave kraftpriser. Da ble systemprisen levert 
på 10,3 øre per kWh.

Kraftderivater og sikring 

Som kraftprodusent er Hafslund Eco eksponert for bevegelser i markeds-
priser og volumusikkerhet. Konsernet har en aktiv sikringsstrategi med mål 
om balanse mellom å redusere kraftprisrisiko og maksimere verdiskapningen. 
Markedsrisikoen håndteres ved å benytte finansielle instrumenter, for-
trinnsvis innenfor det nordiske kraftmarkedet. Kraftderivatene bidrar til å 
redusere volatiliteten i oppnådde priser. For ytterligere å kunne redusere 
risikoen knyttet til fremtidige kontantstrømmer har konsernet rammer for 
prissikring av deler av vannkraftproduksjonen i inntil 15 år. Videre ønsker 
Hafslund Eco som Norges nest største kraftproduksjonsselskap å legge 
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til rette for markedsrelevante kraftkontrakter med spesielt fokus på lang-
siktige kraftkontrakter med industrien og andre aktører i markedet med 
et tilsvarende langsiktig perspektiv.

For å kunne følge markedet tett og dynamisk, og bygge kompetanse innen 
ulike instrumenter, har konsernet tradingaktivitet ved siden av sikrings-
handelen. Denne aktiviteten skal gi positiv avkastning over tid og benyttes 
som analytisk input til konsernets eget analyseapparatet.

Kostnadsdrivere

Driftskostnadene knyttet til vannkraftvirksomhet er relativt lave og uav-
hengige av pris og volum. Av de totale driftskostnader i 2020 utgjør de 
begrenset påvirkbare kostnadene om lag 66 prosent og de påvirkbare 
kostnadene om lag 34 prosent. De begrenset påvirkbare kostnadene 
består av energikjøp og overføringskostnader (18 prosent), eiendomsskatt, 
konsesjonsavgift og erstatninger (27 prosent) og av- og nedskrivninger 
(22 prosent). De påvirkbare kostnadene består av lønn og andre personal-
kostnader (24 prosent), og andre driftskostnader som for eksempel  
vedlikehold, IT (10 prosent). 

Nivået på de påvirkbare kostnadene for Hafslund Eco i 2019 og 2020 må 
ses i sammenheng med sammenslåing og intregrering etter transaksjonen 
med Eidsiva Energi som ble gjennomført høsten 2019. Hafslund Eco har 
som mål å bli Norges mest effektive vannkraftselskap, herunder å blant 
annet ha fokus på hva som er en optimal produksjonskostnad over tid. 

Grunnrentebeskatningen representerer en særskatt på norsk vannkraft 
som trekker totalkostnaden opp. Vannkraftbransjen har en marginal-
skattesats på 59 prosent fordi det i tillegg til alminnelig selskapsskatt 
på 22 prosent har en grunnrenteskattesats på 37 prosent. Resultater fra 
kraftderivater skattlegges med alminnelig selskapsskatt. 
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Nøkkeltall for Kraftproduksjon 

Bergen

Stavanger

Oslo

Geografisk lokalisering av kraftverk

Mill. kroner 2020 2019

FINANSIELLE NØKKELTALL KRAFTPRODUKSJON

Driftsinntekter  3 124  6 046 

Energikjøp og overføringskostnader -337 -265 

Eiendomsskatt og pålagte kostn og erstatninger -514 -505 

Av- og nedskrivninger -410 -322 

Sum begrenset påvirkbare kostnader -1 261 -1 092 

Lønn og andre personalkostnader -450 -201 

Andre driftskostnader -193 -392 

Sum påvirkbare kostnader -643 -592 

Sum driftskostnader -1 905 -1 684 

Resultat fra TS og FKV -8  1 

Driftsresultat (EBIT)  1 212  4 364 

Resultat etter skatt  472  1 952 

ANDRE NØKKELTALL KRAFTPRODUKSJON

Investeringer i varige driftsmidler 581  680 

Produsert volum (TWh) 17,8 13,4

Oppnådd kraftpris (øre/kWh) 11,9 39,2

Oppnådd kraftpris inkl realisert sikring (øre/kWh) 16,4 39,6

Nordisk systempris (øre/kWh) 11,5 38,4

Antall ansatte 407  391 
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Begrep Definisjon

EBITDA Driftsresultat + Avskrivninger

Netto rentebærende gjeld Brutto rentebærende gjeld eks ansvarlige lån – Rentebærende fordringer

Rentebærende fordringer Bankinnskudd + Pengemarkedsfond + Langsiktig rentebærende fordringer

Engasjert kapital Egenkapital + Netto rentebærende gjeld + Betalbar skatt

ROE
Resultat etter skatt justert for gevinst ved salg av virksomhet / Gjennomsnitt 
egenkapital 1.1. og 31.12

ROCE Driftsresultat / Gjennomsnitt engasjert kapital 1.1 og 31.12

Gjeld / EBITDA Utgående balanse Netto rentebærende gjeld / EBITDA

FFO / Gjeld
(EBITDA – betalte renter eks. betalte renter på ansvarlige lån 
– betalt skatt) / Netto rentebærende gjeld utgående balanse

Kraftproduksjon Total produksjon i kraftverk i TWh

Oppnådd kraftpris
Vektet kraftpris spotmarked inkludert konsesjonskraft  
og industrikontrakter

Underliggende resultat Resultat korrigert for engangsposter og urealiserte verdiendringer

Definisjoner og alternative resultatmål

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

BRUTTO OG NETTO RENTEBÆRENDE GJELD

Langsiktig rentebærende gjeld 18 460 18 199

Verdiendring låneportefølje -445 -268

Kortsiktig rentebærende gjeld 1 790  701

Brutto rentebærende gjeld inkl. ansvarlige lån 19 805 18 632

Ansvarlige lån -5 364 -5 764

Brutto rentebærende gjeld eks ansvarlige lån 14 441 12 868

Bankinnskudd, kontanter o.l. -1 008 -2 444

Andre langsiktige rentebærende fordringer  -153  -84

Netto rentebærende gjeld 13 280 10 340

ENGASJERT KAPITAL

Egenkapital 25 838 25 645

Netto rentebærende gjeld 13 280 10 340

Ansvarlige lån 5 364 5 764

Betalbar skatt  577 2 064

Engasjert kapital 45 059 43 813
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Definisjoner og alternative resultatmål 
(forts.)

Mill. kroner 2020 2019

UNDERLIGGENDE DRIFTSRESULTAT OG RESULTAT ETTER SKATT

Driftsresultat (EBIT) 1 805 5 060

Verdiendring kraft- og valutasikringskontrakter -62 -625

Verdiendring erstatninger  30 -113

Gevinst salg av virksomhet - Eidsiva -138  

Underliggende driftsresultat 1 635 4 322

Resultat etter skatt 1 040 6 511

Verdiendringer og engangsforhold i driftsresultat -170 -738

Pro-contra oppgjør Eidsiva/Gevinst ved salg av nettvirksomheten  53 -4 351

Skatteeffekt av justeringer -4  204

Underliggende resultat etter skatt  919 1 626

ROCE / AVKASTNING PÅ ENGASJERT KAPITAL

Driftsresultat1 1 805 5 060

Delt på: 

Engasjert kapital (gjennomsnitt 1.1 og 31.12.)2 44 436 43 813

ROCE / avkastning på engasjert kapital 4,1 % 11,5 %

ROE / AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL

Resultat etter skatt1 1 040 6 511

Resultat ved salg av Nettvirksomheten  - -4 351

Resultat etter skatt justert for resultat fra salg av Nettvirksomheten 1 040 2 160

Delt på:

Egenkapital (gjennomsnitt 1.1 og 31.12.)² 25 742 25 645

ROE / avkastning på egenkapital 4,0 % 8,4 %

Mill. kroner 2020 2019

GJELD / EBITDA

Netto rentebærende gjeld 13 280 10 340

Delt på: 

EBITDA 2 297 6 072

Gjeld / EBITDA  5,8  1,7 

FFO / GJELD

EBITDA 2 297 6 072

Betalte renter eks betalte renter ansvarlige lån -341 -456

Betalt skatt -2 047 -2 122

Delt på: 

Netto rentebærende gjeld 13 280 10 340

FFO / Gjeld -0,7 % 33,8 %

1 2019 inkluderer avhendet virksomhet også for regnskapslinjer over resultat etter skatt. 
2 I beregningen for 2019 benyttes engasjert kapital og egenkapital per 31.12.19 som følge av store kapitalendringer i lys av 
Eidsiva-transaksjonen høsten 2019.  
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Hafslund Eco i 2020
Høsten 2019 befestet Hafslund Eco sin posisjon som Norges nest største 
kraftprodusent etter Statkraft som følge av transaksjonen med Eidsiva 
Energi. Konsernet drifter i dag 21 TWh ren fornybar vannkraft, hvorav omlag 
18 TWh utgjør egen eierandel. Konsernet bidrar også til økt elektrifisering 
av samfunnet gjennom Ny Energi. Mot slutten av 2020 ble det annonsert 
at Hafslund Eco, i partnerskap med Fred. Olsen Renewables, ønsker å ta 
en rolle innen havvind i Norge.

Styrets årsberetning 2020
Året 2020 er første hele driftsår i ny struktur etter transaksjonen 
med Eidsiva Energi og var et år preget av store endringer; et 
kraftig kraftprisprisfall, tilpasning av virksomheten til covid-19 
og betydelig integrasjonsaktivitet. Årsresultatet er sterkt preget 
av naturgitte forhold og historisk lave kraftpriser med en snitt 
spotpris på under 10 øre per kWh mot 39 øre per kWh i 2019. 
Vellykket kraftprissikring, økt produksjonsvolum, full drift og 
stabil inntjening i Eidsiva Energi, har imidlertid bidratt positivt. Ny 
Energi har i 2020 passert 10 000 ladeplasser. En tidlig satsing 
innen havvind er etablert og i løpet av 2021 skal 1 TWh ny 
vannkraftproduksjon bli ferdigstilt. Gjennom produksjon av ren, 
fornybar energi og levering av smarte elektrifiseringsløsninger, 
skal Hafslund Eco bidra til et bærekraftig samfunn og «en 
fornybar og fullelektrisk fremtid».
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Som en del av transaksjonen med Eidsiva Energi i 2019 ble vannkraft-
virksomheten samlet i Hafslund Eco, mens nettvirksomheten ble samlet 
i Eidsiva Energi. Rendyrking av vannkraft- og nettvirksomheten har som 
mål å gi styrket konkurranseevne og økt lønnsomhet gjennom uttak av 
stordriftsfordeler, driftseffektivisering og økt grad av digitalisering. Over 
tid skal dette legge grunnlag for høyere utbytte til eierne. Dette arbeidet 
har stått sentralt gjennom 2020. Gjennomført strukturendring gjør at 
Hafslund Eco står bedre rustet til å opprettholde en sterk posisjon i en 
bransje i endring, samtidig som det gir muligheter til å søke ny vekst og 
nye muligheter innenfor både kraftproduksjon og Ny Energi.

50/50 partnerskapet med Fred. Olsen Renewables innen havvind skal i 
første omgang arbeide for konsesjoner for utvikling av havvind på norsk 
sokkel, der regjeringen har åpnet for søknader for utbygging av havvind 
i to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Partnerskapet 
samler kompletterende miljøer med lang erfaring. Mens Hafslund Eco har 
tung kompetanse og erfaring innen fornybar kraftproduksjon, kraftmarked 
og infrastruktur, har Fred. Olsen Renewables spisskompetanse innen 
vindkraft, installasjoner til havs og offshore-virksomhet. 

42Styrets beretning



Konsernets virksomhet

Kraftproduksjon
• Konsernet eier 80 vannkraftverk som  

produserer nær 18 TWh, og drifter en  
produksjon på om lag 21 TWh. 

• Kraftverkene ligger i Oslo, Aurland, Hallingdal  
og Valdres, Innlandet og Nedre Glomma, og  
består av både magasin- og elvekraftverk. 

• Kraften omsettes i engrosmarkedet.  
De største produksjonsanleggene ligger i 
Aurland, Hallingdal, Innlandet og  
Nedre Glomma. 

• Om lag 1 TWh ny fornybar kraftproduksjon 
er ferdig utbygd i perioden 2018 til 2021. 

 ⚪ I 2018 ble Rosten kraftverk i Sel  
kommune ferdigstilt.

 ⚪ I 2019 sto det tolvte aggregatet i Vamma 
i Skiptvet kommune klart. 

 ⚪ I 2020 åpnet Nedre Otta i Vågå/Sel.

 ⚪ I 2021 åpner Tolga i Østerdalen, Hinøgla 
og Mork i Lærdal.

• > 400 ansatte.

Eierskapet i Eidsiva Energi 
• Konsernet eier gjennom Eidsiva Energi 50  

prosent av Norges største nettselskap, Elvia,  
med over 930 000 kunder. 

• Elvia bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer  
strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo.

• Nettvirksomhet er et naturlig monopol 
med offentlig regulerte inntekter som gir 
stabil og relativt forutsigbar inntjening. 

• Eidsiva Energi har også virksomhet innen 
fjernvarme og bredbånd.

• Eidsiva Energis strømsalgskunder ble solgt 
til Fjordkraft i 2020.

• > 1200 ansatte.

Ny energi 
• Ny Energi skal utvikle innovative løsninger  

innen elektrifisering, digitalisering og 
smarte byløsninger, og bidra til at flere kan 
ta i bruk elektriske løsninger.

• Hovedfokus gjennom året har vært 
videreutvikling av Ladeklar og Hafslund 
Rådgivning som ble etablert i 2019.  

• Ladeklar tilbyr ladeinfrastruktur for elbil og 
tilbyr borettslag og sameier å ta investeringen  
og drift av ladeanlegget. Ladeklar skal bidra  
til å akselerere elbilveksten og passerte  
10 000 ladeplasser ved utgangen av året. 

• Ny Energi inngikk avtale med BKK om sam-
menslåing av ladevirksomhetene i 1. kvartal 
2021. Samlet vil nye Ladeklar bli en mer slag-
kraftig aktør for å ta en ledende posisjon 
innen satsingen på normallading i Norge.

• Hafslund Rådgivning tilbyr rådgivning 
innen bærekraftig utrulling av elektrisk 
infrastruktur og nye energiløsninger til 
bedriftsmarkedet.

• > 20 ansatte.
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Visjon og strategi
Hafslund Eco skal være en pådriver for et bedre klima gjennom visjonen 
«For en fornybar og fullelektrisk fremtid». Langsiktige verdier skal skapes 
gjennom eierskap og drift av fornybar energi, sikker kraftforsyning og 
utvikling av et smart og fullelektrifisert nullutslippssamfunn, understøttet 
av elektrifiseringssatsinger innen Ny Energi. I 2020 har Hafslund Eco hatt 
økt fokus på å skape ny, grønn industri i Norge, hvor havvind, batteri- og 
hydrogenproduksjon er noen områder det arbeides med. For å sikre 
langsiktig etterspørsel etter fornybar energi, er det viktig å sikre gode 
forutsetninger for eksisterende og ny kraftkrevende industri. Hafslund 
Eco jobber med dette gjennom å være proaktive overfor myndighetene 
for å sikre gode rammevilkår for ny etablering i Norge. 

Konsernets kultur skal kjennetegnes ved verdiene “åpen”, “ansvarlig”  
og “nyskapende”, og konsernets strategi kan sammen med visjonen 
sammenfattes ved følgende strategiske mål:

• Være det mest effektive vannkraftselskapet.

• Akselerere elektrifisering og tilrettelegge for ny grønn industri.

• Vokse organisk og gjennom konsolidering.

• Innovere og ta i bruk ny teknologi og digitalisering.

• Tiltrekke og utvikle medarbeidere, og skape et ledende 
kompetansemiljø.

Operasjonalisering av en ny samlet organisasjon, integrasjon etter 
transaksjonen med Eidsiva Energi og lansering av ny visuell profil har vært 
sentralt i 2020. Dette understøttes ved etablering av større fagmiljøer, 
samordning og utvikling av IT systemer. Arbeidet med bærekraft er videreført 
og styrket. God forvaltning av kraftressursene i et marked preget av 
hydrologisk overskudd har vært viktig. Sammen med betydelig vekst 

innen elektrifisering gjennom Ladeklar og tilrettelegging for ny grønn 
industri, bidrar Hafslund Eco med bærekraftige løsninger for samfunnet 
og for våre kunder. 

Ny forretningsutvikling og investeringsmuligheter både innen kraftproduksjon 
og Ny Energi er løpende vurdert gjennom året. I første kvartal 2021 inngikk 
Ny Energi avtale med BKK om sammenslåing av ladevirksomhetene. Det 
sammenslåtte selskapet, som vil eies 50/50 av Hafslund Ny Energi og 
BKK, har en sterk posisjon og er godt rigget for rask vekst. Målet for nye 
Ladeklar er å bli Norges største aktør innen normallading. 

Det jobbes aktivt med samarbeid og strategiske allianser, noe partner-
skapet med Fred Olsen Renewables innen havvind viser. Samarbeid og 
partnerskap er viktig for å lykkes i en bransje som endrer seg raskt. I tillegg 
til verdiskapingen som ligger i havvind, er havvind viktig for Hafslund Eco 
fordi det muliggjør utviklingen av et havnett i Nordsjøen. Et havnett sikrer 
bedre utnyttelse av den regulerbare vannkraften i Norge. Samtidig jobber 
Hafslund Eco aktivt for å synliggjøre verdien av vannkraft i det grønne 
skiftet og konsernets rolle og sterke posisjon for å etablere Hafslund Eco 
som det mest effektive vannkraftkonsernet i Norge.

Kraftmarkedet i 2020
Et brått værskifte ved inngangen til 2020 førte til et kraftig kraftprisfall. 
Den hydrologiske balansen ble betydelig forsterket gjennom 2020 som 
følge av mild, våt og vindfull værtype, og snømengder godt over normalen. 
Dette ga lav energietterspørsel, et høyt kraftoverskudd og historisk lave 
kraftpriser. Fallet i kraftprisene er i perioder forsterket av begrensninger i 
overføringskapasiteten både i Norden og ut av det nordiske kraftmarkedet 
som følge av feil på flere strømkabler til utlandet. For å hindre flom og tap av 
vann ble kraftprodusentene tvunget til å produsere kraft selv ved lave priser. 
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Gjennomsnittlig spotpris for prisområde NO5 (Vestlandet) og NO1 (Østlandet) 
var i underkant av 10 øre per kWh i 2020. Det er en reduksjon på om lag 
29 øre per kWh fra 2019. Til sammenligning var den nordiske systemprisen 
11,5 øre per kWh (38,4 øre per kWh) i 2020. Den laveste månedsprisen var 
i juni og juli med en spotpris på om lag 1,5 øre per kWh, drevet av et historisk 
høyt hydrologisk overskudd og forsterket av begrensninger i overførings-
kapasitet på kablene til Sverige, Danmark og Nederland. 

Ved inngangen til 2021 kom et nytt markant skifte i kraftprisen preget av 
vintervær, betydelig kulde og god overføringskapasitet. Værskiftet 
sammen med god overføringskapasitet medførte et betydelig løft i spot-
kraftprisene fra om lag 5 øre per kWh i november til om lag 21 øre per 
kWh i desember. Vintervær og kulde har også gitt økte kraftpriser inn i 
2021 og et løft i terminkraftprisen.

Covid-19-pandemien anses å ha hatt begrenset påvirkning på det norske 
kraftprisnivået. En eventuell langsiktig effekt er usikker, men kraftpris-
nivået i Europa påvirkes trolig i større grad av pandemien enn i Norge. 
Kraftprisnivået i Europa påvirker imidlertid kraftprisene i Norden og en 
endring i kraftpris på grunn av pandemien kan derfor ikke utelukkes. Den 
tyske systemprisen ble levert omlag 21 øre per kWh over den nordiske 
systemprisen i 2020. 

Utviklingen i kraftproduksjon og kraftforbruk

Det norske kraftforbruket var 134 TWh (135 TWh) i 2020, som er en liten 
nedgang fra 2019. Økt elektrifisering forventes å være en viktig driver 
for utviklingen i kraftforbruket fremover, herunder elektrifiseringen av 
norsk sokkel (øker antatt årsforbruk med 10 til 12 TWh), som særlig er ventet 
å få en effekt på kraftetterspørselen i prisområde NO5. Den samlede 
kraftproduksjonen var 154 TWh i 2020, opp fra 135 TWh i 2019. Økningen 
skyldes hovedsakelig 18 TWh høyere vannkraftproduksjon, samt 4 TWh 

økt vindkraftproduksjon. Det var nettoeksport av kraft fra Norge på   
20 TWh i 2020. 

Prissikring 
Hafslund Eco har en aktiv kraftsikringsstrategi med mål om å stabilisere 
inntekt og kontantstrøm, og utnytte markedsmuligheter. Konsernet 
gjennomfører løpende analyser for å kraftprissikre salg av kraft fortrinnsvis 
innenfor det nordiske kraftmarkedet. For å redusere risikoen knyttet til 
usikkerhet om fremtidige priser og produksjonsvolum, sikres produksjons- 
inntektene gjennom finansielle kraftkontrakter og bilaterale industrikontrakter 
direkte mot industribedrifter for fysisk levering av kraft. Den sikrede andelen 
av produksjonen varierer i takt med forventningene til markedsutviklingen 
og produksjonsvolum. Hafslund Eco har iverksatt regnskapsmessig sikrings-
bokføring for basissikringsporteføljen av nordiske kraftkontrakter med 
leveranse fra 2021 og utover for å redusere andelen virkelig verdijustering 
i resultatet.

Resultat, kontantstrøm, balanse og kapitalforhold – konsern
Fjorårstall er presentert i parentes med mindre annet er angitt, og inkluderer 
eierskapet i Hafslund Nett1 frem til 30. september 2019 (avhendet virk-
somhet). Eierskapet i Eidsiva Energi og overtakelsen av Eidsiva Vannkraft 
(nå Hafslund Eco Vannkraft Innlandet) inngår fra fjerde kvartal 2019 (videreført 
virksomhet). Det er ikke utarbeidet proforma tall for 2019 for å hensynta 
transaksjonen med Eidsiva Energi. Konsernet rapporterer innen to segmenter, 
kraftproduksjon og øvrig virksomhet, som omtalt nedenfor. 

1Nå del av Elvia AS, eid av Eidsiva Energi AS. 
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Resultat

Hafslund Eco hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2 297 mill. 
kroner (6 072 mill. kroner) og et driftsresultat på 1 805 mill. kroner (5 060 mill. 
kroner) i 2020. Nedgangen i driftsresultatet skyldes i hovedsak et betydelig 
fall i kraftprisene. Driftsresultatet inkluderer bidrag fra realisert kraftsikring 
med 795 mill. kroner (39 mill. kroner) og verdiendring på kraft- og valuta-
kontrakter med 62 mill. kroner (625 mill. kroner). Oppnådd kraftpris på 
11,9 øre per kWh i 2020 er en reduksjon på 70 prosent fra fjoråret, men er 
henholdsvis 22 prosent høyere enn spotprisen og 4 prosent høyere enn 
systemprisen for 2020. Oppnådd kraftpris er ytterligere styrket gjennom 
solid bidrag fra realisert kraftsikring som gir en samlet snitt kraftpris på 
16,4 øre per kWh (39,6 øre per kWh). Innarbeidet resultat fra eierskapet i 
Eidsiva Energi var 636 mill. kroner og inkluderer 138 mill. kroner i gevinst 
fra salg av virksomhet. 

Finanskostnadene i 2020 på 642 mill. kroner (637 mill. kroner) inkluderer 
en belastning på 53 mill. kroner i et pro-contra oppgjør vedrørende 
Eidsiva-transaksjonen. Resultatet i 2019 inkluderer i tillegg gevinst fra salg 
av Hafslund Nett på 4 351 mill. kroner.

Skattekostnaden på 123 mill. kroner (2 262 mill. kroner) i 2020 inkluderer 
en grunnrenteskatt på 39 mill. kroner (1 185 mill. kroner) for vannkraft-
produksjonen. Hovedårsaken til den lave skattekostnaden er lav spotpris 
som inngår i beregning av grunnrenteskatt. Resultat fra finansielle sikrings-
kontrakter grunnrentebeskattes ikke, i tillegg til at resultatbidrag fra  
tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er etter skatt. 

Resultat etter skatt på 1 040 mill. kroner i 2020 (2 160 mill. kroner i 2019 
justert for gevinst ved salg av Hafslund Nett på 4 351 mill. kroner) er en 
nedgang fra fjoråret som følge av et betydelig fall i kraftpris. Årsresultatet 
ga en egenkapitalavkastning på 4,0 prosent i 2020 (8,4 prosent). 

Avkastning på engasjert kapital tilsvarer 4,1 prosent (11,5 prosent). Under-
liggende resultat etter skatt (resultat etter skatt eksklusive verdiendringer 
og andre engangsforhold) ble 919 mill. kroner (1 626 mill. kroner) i 2020.  

Kontantstrøm

Den negative netto kontantstrømmen fra driften på -1 427 mill. kroner må, 
i tillegg til redusert inntjening som følge av lav kraftpris, ses i sammenheng 
med 2 047 mill. kroner i betalt skatt som følge av høyt kraftprisnivå og 
gode resultater i 2019. EBITDA på 2 297 mill. kroner er 3,2 mrd. kroner 
høyere enn den tilhørende netto kontantstrømmen fra driften før arbeids-
kapitalendring. I tillegg til betalt skatt på 2 047 mill. kroner, så skyldes 
dette hovedsakelig 568 mill. kroner i betalte renter og 611 mill. kroner i 
innarbeidet resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskon-
trollert virksomhet (hovedsakelig Eidsiva Energi).

Netto investeringer var 688 mill. kroner, og inkluderer blant annet ferdigstillelse 
av kraftverket Nedre Otta, samt kraftverkene Tolga, Hinøgla og Mork som 
etter plan skal idriftsettes i 2021. Utbetalt utbytte for regnskapsåret 2019 
til Oslo kommune og minoritetseiere utgjør 1 068 mill. kroner og mottatt 
utbytte fra Eidsiva Energi utgjør 525 mill. kroner. Utbyttet fra Eidsiva Energi 
består av utbytte for regnskapsåret 2019 samt kvartalsvise utbytter for 
regnskapsåret 2020 basert på inngått aksjonæravtale. Samlet har dette 
gitt en negativ kontantstrøm som økte netto rentebærende gjeld med 
2,9 mrd. i 2020.

Balanse, finansiering og kapitalforhold

Hafslund Eco hadde ved utgangen av 2020 totale eiendeler på 58 mrd. 
kroner, på nivå med utgangen av 2019. Engasjert kapital var 45 mrd. kroner 
(44 mrd. kroner) ved utgangen av 2020. Se note 1.3 vedr. endring i balanse 
per 31. desember 2019 som følge av regnskapsmessig prinsippendring 
for vurdering av kostpris på eierandelen i Eidsiva Energi.
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Hafslund Eco hadde netto rentebærende gjeld på 13,3 mrd. kroner (10,3 mrd. 
kroner) eksklusive ansvarlige lån og en gjennomsnittlig kupongrente på 
2,2 prosent for låneporteføljen ved utgangen av 2020. Gjennomsnittlig tid 
til forfall er 6,3 år.

Kredittnøkkeltallene netto rentebærende gjeld/EBITDA og FFO /netto 
rentebærende gjeld var ved utgangen av 2020 henholdsvis 5,8x og -1 
prosent som følge av betydelig kraftprisfall, høye skattebetalinger grunnet 
høye kraftpriser i 2019 og derav negativ kontantstrøm, mot henholdsvis 
1,7x og 34 prosent for 2019. Grunnrentebeskatningen reduserer nøkkel-
tallet FFO/netto rentebærende gjeld. Utestående ansvarlige lån var 5,4 mrd. 
kroner ved utgangen av 2020, en reduksjon på 400 mill. kroner i løpet 
av året.

Hafslund Eco har en solid finansieringsstruktur med langsiktige kommitterte 
trekkfasiliteter og likviditet til å dekke minimum 12 måneders låneforfall. 
Ved utgangen av 2020 hadde konsernet ubenyttede trekkfasiliteter på 
2,9 mrd. kroner (inklusive kassekreditt på 400 mill. kroner), en 50 mill. 
euro kassekreditt og ingen finansielle gjeldsbetingelser (covenants) knyttet  
til låneavtaler. Etablering av et grønt rammeverk for finansering er utarbeidet 
og grønn obligasjon utstedt i mars 2021. Konsernets risikoprofil skal 
understøtte en «investment grade» kredittrating. 

1I motsetning til note 5 Rentebærende gjeld, viser grafen forfall inkludert swap-effekt. Det er ingen swap-effekter før 2023. 
PP står for private placement.
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  EUR PP       JPY PP       USPP      Sertifikatlån NOK    

  Banklån NOK      Obligasjonslån NOK 

2021

1.790

2026

213

2027

1.050

2025

1.070

2022

1.020

2024

1.183

2023

799

2028+

6.701

Årlig forfallsprofil lån per 31. desember 2020 
(mill. kroner)1



Resultat Kraftproduksjon 
Kraftproduksjon, som i hovedsak består av vannkraftproduksjon, hadde 
et driftsresultat (EBIT) på 1 212 mill. kroner for 2020. Dette er en reduksjon 
på 3 152 mill. kroner fra 2019 i hovedsak som følge av det betydelige fallet 
i kraftpris. 

Kraftproduksjon hadde driftsinntekter i 2020 på 3 124 mill. kroner mot  
6 046 mill. kroner for fjoråret. Driftsinntektene er preget av et betydelig fall 
i kraftprisen, et godt bidrag fra sikringshandler, høyere produksjonsvolum, 
samt full årseffekt i 2020 etter overtagelsen av Eidsiva Vannkraft fra og 
med fjerde kvartal 2019. 

Oppnådd kraftpris på 11,9 øre per kWh i 2020 er ned 27,3 øre per kWh 
fra fjoråret, noe som bidrar til å redusere driftsresultatet med 3 652 mill. 
kroner sammenlignet med 2019. Oppnådd kraftpris gjelder salg av det 
fysiske produksjonsvolumet og inkluderer ikke resultat fra finansiell kraft-
sikring. Til sammenligning var nordisk systempris 11,5 øre per kWh i 
2020, ned 26,8 øre per kWh fra 2019. En svekket norsk krone mot euro 
har bidratt til å redusere noe av fallet i kraftprisen da kraft selges i euro. 
Produksjonsvolumet som ligger til grunn i oppnådd kraftpris inkluderer, i 
tillegg til salg i spotmarkedet også salg av industrikraft og konsesjonskraft. 
Resultat fra finansiell kraftsikring utgjorde 745 mill. kroner (540 mill. kroner) 
i 2020, hvorav 731 mill. kroner (21 mill. kroner) er realisert. 

Kraftproduksjonen i 2020 var 17,8 TWh, en økning på 4,4 TWh fra fjoråret. 
Produksjonsøkningen må ses i lys av 2,0 TWh i full årseffekt fra overtakelsen 
av Eidsiva Vannkraft, idriftsettelse av Nedre Otta kraftverk og den sterke 
hydrologiske balansen gjennom 2020. Produksjonsøkningen bidro til å 
øke driftsresultatet med 531 mill. kroner sammenlignet med foregående 
år. God drift og ressursdisponering bidro til god tilgjengelighet på kraft-
anleggene. Det var ingen hendelser med vesentlig driftsavbrudd selv om 

drift av kraftanleggene har vært løpende tilpasset covid-19 forhold og 
myndighetspålagte krav.

Driftskostnadene inkludert avskrivninger ble på 1 905 mill. kroner i 2020, en 
økning på 221 mill. kroner fra fjoråret i hovedsak som følge av full årseffekt 
fra overtakelsen av Eidsiva Vannkraft og etterfølgende integrasjons-
aktivitet. Av driftskostnadene utgjør de påvirkbare kostnadene 643 mill. 
kroner (592 mill. kroner). Kostnadsnivået er preget av utsatte aktiviteter 
grunnet covid-19 og lavt kraftprisnivå. Som følge av transaksjonen med 
Eidsiva Energi høsten 2019 og forsterket av det lave kraftprisnivået gjennom 
2020, arbeides det med kostnadsreduserende tiltak, driftseffektivisering 
og uttak av skalafordeler og andre synergier inkludert etablering av felles 
digitale løsninger.  

Resultat øvrig virksomhet inkludert eierandel i Eidsiva Energi
Øvrig virksomhet består blant annet av eierskapene i Eidsiva Energi (50 
prosent) og Fredrikstad Energi (49 prosent), satsingen på Ny Energi, 
morselskapet Hafslund Eco, samt forvaltningen av Hafslund Hovedgård. I 
tillegg inngår kraftsikringsaktivitet relatert til kraftproduksjonen i Hafslund 
Produksjon og avskrivning på merverdier i Hafslund Produksjon. 

Driftsresultatet (EBIT) for øvrig virksomhet var 593 mill. kroner i 2020 (696 
mill. kroner), hvorav resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet, herunder Eidsiva Energi, utgjorde 619 mill. kroner (71 mill. kroner). 
Eidsiva Energis resultat er preget av god drift, og salget av sluttbruker- 
selskapet Innlandskraft til Fjordkraft ga en gevinst for Hafslund Eco på 
138 mill. kroner som del av resultat fra tilknyttet virksomhet. Covid-19 har i 
begrenset grad påvirket Eidsiva Energis drift og økonomi, men utviklingen 
følges nøye. Ladeklar i Ny Energi kan vise til en kraftig vekst og passerte 
10 000 ladestasjoner ved utgangen av 2020. Som følge av vekstaktiviteten 
i Ny Energi er resultatbidraget negativt. Mot slutten av året ble et 50/50 
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partnerskap med Fred. Olsen Renewables innen havvind etablert. 
Kraftsikringsaktivitet og avskrivning av merverdier relatert til Hafslund 
Produksjon bidrar med henholdsvis 111 mill. kroner (124 mill. kroner) og 
-79 mill. kroner (-79 mill. kroner). 64 mill. kroner (18 mil kroner) av kraft-
sikringsresultatet er realisert. Driftsresultat i 2019 inkluderer 699 mill. 
kroner fra nettvirksomheten som ble avhendet i forbindelse med Eidsiva-
transaksjonen, og må ses i sammenheng med full årseffekt i 2020 fra 
innarbeidet resultat fra eierandelen i Eidsiva Energi. 

Bærekraft 
Hafslund Eco skal gjennom produksjon av ren, fornybar energi og å 
levere smarte elektrifiseringsløsninger bidra til et bærekraftig samfunn og 
«en fornybar og fullelektrisk fremtid». Samfunnsansvar og bærekraft har høy 
strategisk prioritet, og ansvaret går gjennom hele konsernets verdikjede 
og virksomhet. Konsernet har egne etiske retningslinjer som gjelder for 
alle ansatte i majoritetseide selskaper og leverandører. Hafslund Eco 
arbeider løpende for å fremme konsernets verdier overfor medarbeidere, 
leverandører og samarbeidspartnere. 

Hafslund Eco bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom å produsere ren, 
fornybar energi og å levere smarte elektrifiseringsløsninger, noe som 
igjen bidrar til å redusere CO2 utslipp. Konsernet støtter FNs 17 bære-
kraftsmål og arbeider for at virksomhetens påvirkning på miljø og samfunn 
skal være så positiv som mulig. Styret vedtok i juni 2020 ny bærekraft- 
strategi med målsetning om at Hafslund Eco skal være bransjeledende 
på bærekraft både når det gjelder ambisjoner, tiltak, oppnådde resultater 
og rapportering. Konsernet har høsten 2020 gjennomført et prosjekt for 
å sikre operasjonalisering av bærekraftstrategien. 

Konsernet har utarbeidet en vesentlighetsanalyse innenfor bærekraft. 
Analysen tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig for Hafslund 

Eco og for konsernets interessenter. Analysen belyser både risiko og 
muligheter og har identifisert følgende seks områder som er avgjørende for 
konsernets strategiske måloppnåelse, og knyttet disse til FNs bærekraftmål:

• Produksjon og tilgjengelighet til fornybar energi (#7 og #13)

• Påvirkning av natur (#15)

• Bærekraftig forbruk og produksjon (#12 og #13)

• Sikkerhet for omgivelsene (#8)

• Ansvarlig arbeidsliv (#5 og #8)

• Økonomisk samfunnsbidrag (#11)

Mer informasjon om Hafslunds Ecos bærekraftsarbeid er tilgjengelig i 
omtale av «Bærekraft i Hafslund Eco» og Hafslund Ecos bærekraftsrapport 
2020, som er tilgjengelig på www.hafslundeco.no.

HMS og ansatte 

HMS er grunnleggende i planlegging og utførelse av alle aktiviteter, og 
Hafslund Eco ha en målsetning om å være ledende innen HMS i sin bransje. 
Styret er ikke fornøyd med HMS-resultatene for 2020, der antall skader 
er langt høyere enn målsetningen. Konsernet har en målsetting om null 
skader på egne og leverandørers medarbeidere, og arbeider systematisk 
med tiltak for å redusere antall skader. Rapportering av uønskede hendelser 
og tett oppfølging av alvorlige hendelser og nestenulykker er en viktig del 
av det systematiske HMS-arbeidet. 

Det har i 2020 vært 14 skader inkludert leverandører, hvorav ni med fravær. 
Antall skader per million arbeidstimer (H2) for 2020 var 13,4, mot 8,1 for 
2019, hvorav en særlig alvorlig arbeidsulykke som følge av klemskade ved 
manuell rotasjon av aggregat. Det er i løpet av året ansatt ny HMS-leder 
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og også gjennomført et internrevisjonsprosjekt innen HMS med ekstern 
bistand. Det arbeides med å kartlegge læring fra hendelser og ulykker, 
samt etablering av tiltak for å få ned skader både på egne ansatte og 
ansatte hos leverandører. HMS i Eidsiva Energi følges opp gjennom styret 
i Eidsiva Energi og rapporteres som en del av Eidsiva Energis egen intern 
og ekstern rapportering. Hafslund Eco etablerte beredskapsorganisasjon 
12. mars 2020 som følge av covid-19-pandemien og myndighetspålagte 
krav. Full drift er gjennomført og det har vært få ansatte med covid-19-
smitte men mange ansatte i karantene ved starten av pandemien, særlig 
knyttet til et lokalt utbrudd i Hallingdal og karanteneplikt knyttet til reiser 
utenfor Norge. Det arbeides aktivt med å begrense antall skader og syke, 
og tilpasse virksomheten slik at full drift kan opprettholdes innenfor 
myndighetspålagte covid-19-krav. For kontoransatte har det vært utstrakt 
bruk av hjemmekontor og digital samhandling gjennom året som følge 
av covid-19. Sikring av et godt psykososialt arbeidsmiljø etter en stor 
integrasjon, etterfulgt av en lang periode med hjemmekontor for mange 
grunnet covid-19, er også sentralt i arbeidet med HMS.

Ansatte og likestilling

Konsernet hadde 434 (411) ansatte i majoritetseide selskaper ved utgangen 
av 2020. Økningen i antall ansatte er et resultat av vekst innen Ny Energi 
og behov for å styrke kompetanse og kapasitet innen utvalgte områder. 
Alt arbeid skal baseres på konsernets verdier: Åpen, ansvarlig og 
nyskapende. Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner 
fungerer godt og gir verdifulle bidrag til å utvikle konsernet på en  
konstruktiv måte. 

Hafslund Eco hadde 22 (19) prosent kvinnelige medarbeidere og konsern- 
ledelsen besto av to kvinner og fem menn ved utgangen av 2020. 
Konsernledelsen ble redusert med tre medlemmer gjennom året. Antall 
deltidsansatte er begrenset. Innleie er benyttet for å bistå med økt 

kapasitetsbehov og ved kompetansetilførsel som følge av integrasjons-
aktivitet. Arbeidet med å oppnå en jevnere fordeling av kvinner og menn 
og økt mangfold vil videreføres gjennom målrettet rekruttering, interne 
utviklingsprogram og kompetanseutvikling. Hafslund Eco skal ikke  
forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, språk, funksjonsnedsettelse, religion eller livssyn i 
saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. 

Sykefravær

Hafslund Eco har et mål om at samlet sykefravær ikke skal overstige 3,5 
prosent. Sykefraværet var 2,2 (2,3) prosent i 2020. Tiltak og opplæring 
gjennomføres med mål om å opprettholde et lavt sykefravær. Felles faglige 
og sosiale aktiviteter bidrar til å bygge kultur og et godt arbeidsmiljø over tid.

Kompetanse

Ledende kompetansemiljøer er sentralt for å lykkes, for å utvikle 
dagens medarbeidere og for å tiltrekke seg ny nødvendig kompetanse. 
Konsernet har som mål å bygge et av Norges sterkeste fagmiljøer innen 
vannkraftproduksjon. 

Operasjonalisering av sammenslått organisasjon etter transaksjonen med 
Eidsiva Energi høsten 2019 har stått sentralt i 2020. En rekke integrasjons- 
aktiviteter er gjennomført og et betydelig arbeid er nedlagt for å harmonisere 
arbeidsprosesser og etablere felles IT driftssystemer. Arbeidet med å 
skape ett integrert selskap videreføres. Enkelte funksjonsområder har blitt 
styrket for å tilpasse organisasjonen ny kompetanse. Integrasjonsarbeidet 
gjennomføres i samarbeid med de ansattes representanter for å nå satte 
mål, etablere felles identitet og over tid å ta ut stordriftsfordeler.  
  

50Styrets årsberetning



Konsernet jobber systematisk med leder- og medarbeiderutvikling for å 
legge til rette for kompetanseutvikling. Mulighetene for fysiske samlinger 
har som følge av covid-19 vært begrenset i løpet av året og blitt erstattet 
av digitale samlinger. Hafslund Eco har interne utviklingsprogram, og i 
2020 har det vært ni deltagere på GNIST, som er konsernets talent- 
utviklingsprogram. Arbeidet med strategisk kompetanseutvikling, etablere 
felles utviklingsprosesser og å styrke kritisk kompetanse innenfor de 
ulike fag- og spesialistområdene vil videreføres.  

Arbeidet med rammevilkår 

Norge har et vannkraftbasert kraftsystem med sesongmagasiner, turbiner 
med overskuddseffekt, lave systemkostnader og god tilgang til nye fornybar-
ressurser. Dette gjør at Norge har en unik mulighet til å tiltrekke seg ny 
grønn industri. Forutsetningene for omstillingen til et fornybart og full- 
elektrisk samfunn er gode, men for å kunne lykkes må myndighetene 
skape rammebetingelser som utvikler eksisterende og ny kraftproduksjon, 
sikrer god overføringskapasitet, øker elektrifiseringstakten og bidrar til 
grønn industribygging. Hafslund Eco har i 2020 derfor arbeidet særlig 
med følgende temaer:

Sikre balansert vurdering av miljøhensyn i forbindelse med  

villkårsrevisjoner for vannkraft

Hafslund Eco er opptatt av at miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som 
mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte tiltak som representerer best 
mulig praksis. Vannkraftproduksjon er underlagt konsesjonsvilkår med 
krav til vannføring i elver og vannstand i magasiner. Vilkårsrevisjon er en 
myndighetsstyrt prosess hvor hensikten er å vurdere om vilkårene bør 
justeres. I slike saker foreslår Hafslund Eco miljøforbedringer med minst 
mulige negative konsekvenser for kraftproduksjonen. Selskapets vurdering 
er at tapt produksjon og fleksibilitet sannsynligvis vil måtte erstattes med 
annen kraftproduksjon med større, samlede naturinngrep. Olje- og 

energidepartementet (OED) vil ventelig fastsette reviderte konsesjonsvilkår 
i Holsreguleringen i 2021, etter at NVE ga sin innstilling våren 2020.

Skattesystemet må stimulere til nye vannkraftinvesteringer

Hafslund Eco er opptatt av at utformingen av særbeskatningen for kraft-
bransjen bidrar til at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir 
gjennomført. Endring i vannkraftbeskatningen ble vedtatt i statsbudsjettet 
for 2021, og er den første positive skatteendringen for vannkraft på mange 
år. Investeringsinsentivene er styrket og investeringer i nye kraftverk 
vil nå kunne utgiftsføres med en gang, og ikke over tid. Endringen er 
provenynøytral, men forbedrer virksomhetenes likviditet i byggefasen. 
Hafslund Eco mener fortsatt særbeskatningen bør ytterligere forbedres 
for å sikre utbygging av de samfunnsmessig beste energiprosjektene. 

Tilrettelegging for lønnsom havvind og havnett

Norge har enorme havvindressurser som ennå ikke er utnyttet. Hafslund 
Eco arbeider for at myndighetene skal legge til rette for en storstilt, lang-
siktig og lønnsom utnyttelse av vindressursene til havs med tilhørende 
havnett til landene rundt Nordsjøen, som tar hensyn til eksisterende 
naturmangfold og næringsinteresser.

Økt utvekslingskapasitet mellom land og regioner

God utvekslingskapasitet av kraft sikrer samfunnet mot kraftoverskudd 
eller underskudd i våte og tørre år. God overføringskapasitet bidrar også 
til at klimamålene kan nås ved at fornybar erstatter fossil kraft, samtidig 
som samspillet mellom uregulerbar sol- og vindkraft og regulerbar 
vannkraft vil være god samfunnsøkonomi for Norge. Det er et bredt  
politisk flertall for kraftutveksling på Stortinget. Statnett åpnet én kabel 
til Tyskland i 2020 og planlegger å ferdigstille én kabel til UK i 2021. 
Hafslund Eco har, sammen med andre kraftselskaper, konsesjonssøkt 
ytterligere én kabel til UK, North Connect. Regjeringen valgte våren 2020 
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å utsette konsesjonsbehandlingen til det er høstet erfaring fra Statnetts 
to nyeste kabler.

Økt elektrifisering og reindustrialisering av samfunnet

Norge har i et normalår et betydelig kraftoverskudd. Med nye utbygginger 
av vannkraft, vind på land og til havs og til dels også solkraft, vil et fortsatt 
høyt kraftoverskudd berede grunnen for økt elektrifisering av samfunnet. 
Elektrifisering av transport, olje- og gass, bygg og anlegg, og eksisterende 
og ny industri er helt nødvendig for at vi skal kunne lykkes med den 
grønne omstillingen. Hafslund Eco arbeider aktivt for at myndighetene 
skal legge til rette for verdiskapende elektrifisering, og deltar i brede, 
næringspolitiske samarbeid, som for eksempel NHO-prosjektet Grønne 
elektriske verdikjeder.

Risikostyring 
Hafslund Eco er eksponert for risiko på en rekke områder. De mest sentrale 
er av finansiell, regulatorisk og politisk, operasjonell og omdømmemessig 
art. Risikostyring er en integrert del av forretningsvirksomheten og er inn-
rettet for å sikre oppnåelsen av strategiske, operative og finansielle mål. 
Det er etablerte retningslinjer og rammer for styring av risiko. Konsernets 
samlede risiko følges løpende og vurderes særskilt av revisjonsutvalget og 
av styret årlig, og ved større endringer i risikobildet. Konsernets risikoarbeid 
sees i sammenheng med strategiarbeidet og den finansielle strukturen. 
Formålet med risikostyring er å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje 
og -evne, kompetanse, soliditet, utviklingsplaner og utbyttemål. I 2020 
har risiko knyttet til covid-19-pandemien og fallet i kraftpris hatt et særlig 
fokus i risiko- og beredskapsarbeidet. 

Finansiell risiko - markedsrisiko

Som kraftprodusent er Hafslund Eco eksponert for bevegelser i markeds-
priser på kraft og volumusikkerhet, og styrer risiko blant annet gjennom 

aktiv deltakelse i ulike markeder. All krafthandel er underlagt rammer  
og følges opp med rapportering til konsernledelsen og til styret. 
Innenfor disse rammene prissikrer konsernet deler av fremtidig vann-
kraftproduksjon og tar aktivt posisjoner i kraftmarkedet. Kraftprisrisiko 
styres blant annet basert på Value at Risk (VaR), som beskriver det 
maksimale tapet som kan forventes for en kraftportefølje i løpet av en 
gitt tidsperiode for et gitt konfidensintervall.

Andelen av vannkraftproduksjonen som prissikres kan variere innenfor 
vedtatte rammer, og blir bestemt med bakgrunn i vurderinger av valuta-
markedsforhold, forhold som påvirker kraftproduksjonens særbeskatning 
og kontantstrømeffekter. 

Hafslund Ecos kostnader er i hovedsak i norske kroner. Konsernet kan 
inngå låneavtaler og andre avtaler i utenlandsk valuta. Alle lån i utenlandsk 
valuta er valutasikret, samtidig som deler av kraftprissikret volum valuta-
sikres. Konsernet er eksponert for renterisiko på rentebærende lån, og 
styrer renterisiko blant annet ved å utnytte den naturlige rentesikringen 
mellom renteelementet i friinntekten og renter på lånesiden.

Finansiell risiko - kreditt- og motpartsrisiko

Hafslund Eco pådrar seg kreditt- og motpartsrisiko blant annet i finansiell 
og fysisk krafthandel og i forbindelse med finansaktiviteter. En betydelig 
andel av vannkraftproduksjonen selges løpende i spotmarkedet. Ved  
inngåelse av lengre fysiske og finansielle kontrakter håndteres motparts-
risiko, blant annet ved bruk av clearing, garantier og oppgjørsmekanismer. 
Eksponering knyttet til kontraktsmotparter overvåkes og vurderes løpende. 
Risikoen knyttet til motparter i handel med rente- og valuta begrenses 
ved å definere en nedre grense for godkjente motparters kredittverdighet, 
samt ved å spre eksponeringen på flere motparter. Historisk har konsernet 
hatt lave tap på fordringer.
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Finansiell risiko - likviditetsrisiko

Konsernets kontantstrømmer varierer blant annet med svingninger i kraft-
priser, kapitalkrav ved kraftsikring, sesongsvingninger, investeringsnivå og 
låneforfall. Likviditetsrisiko håndteres ved å ha tilstrekkelig med likvide 
midler til enhver tid, slik at konsernet kan innfri alle finansielle forpliktelser 
ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser uten å risikere uakseptable 
tap eller svekket omdømme. Analyser av forventede inn- og utbetalinger 
gjøres løpende, og likviditetsrisikoen minimeres ved gjennomføring av 
kort- og langsiktige låneopptak. Hafslund Eco har etablert langsiktige, 
kommitterte trekkrettigheter som sikrer tilgang på likviditet.

Regulatorisk og politisk risiko

Hafslund Eco driver konsesjonspliktig virksomhet, som er underlagt 
regulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre 
myndigheter, og påvirkes av endringer i rammebetingelser innenfor en 
rekke områder. Regulatoriske og lovmessige endringer kan potensielt ha 
stor innvirkning på fremtidige finansielle resultater, og risiko følges tett 
gjennom kontinuerlig arbeid med rammevilkår. Konkurransedyktigheten 
til fleksibel vannkraft er også avhengig av markedsreguleringen i de 
fysiske og finansielle kraftmarkedene. Endringer i regulatoriske betingelser 
kan potensielt være begrensende på kraftproduksjonen.

Operasjonell risiko

Hafslund Eco er eksponert for operasjonell risiko i hele verdikjeden. Den 
operasjonelle risikoen er størst innenfor løpende driftsaktiviteter og 
prosjektgjennomføring. Ansvaret for den daglige risikostyringen ligger i 
linjen. Driftsområdene håndterer operasjonell risiko blant annet gjennom 
systematisk vedlikehold, detaljerte prosedyrer for aktiviteter, kontroller 
og beredskapsplaner. Ved å ta i bruk kunstig intelligens, maskinlæring 
og data fra sensorer er ambisjonen å ta bedre drifts-, vedlikeholds- og 
investeringsbeslutninger. Konsernet har forsikringsavtaler, som blant 

annet er knyttet til skader på egne produksjonsanlegg og annen eiendom. 
Det er inngått ansvarsforsikringsavtaler, inkludert damansvarsforsikring, som 
dekker skade på tredjeperson og tredjepersons eiendom. Konsernet har 
også forsikringer knyttet til tapt kraftproduksjon ved avbrudd. 

Risiko knyttet til forsyningssikkerhet står sentralt og cybersikkerhet er et 
fokusområde som følges tett, i takt med den digitale utviklingen i kraft-
systemet. Hafslund Eco deltar i KraftCERT, som er et kompetansemiljø 
innen kraftbransjen, og som bistår medlemmene med råd og håndtering 
av sikkerhetstruende IKT-hendelser, og har løpene dialog med myndig- 
hetene. Trusselen rundt cybersikkerhet har økt som følge av covid-19- 
pandemien. Konsernet har imidlertid ikke opplevd målrettede angrep i 2020. 

Hafslund Eco har etablerte systemer for registrering og rapportering av 
kritikkverdige forhold, uønskede hendelser, skader og forbedringstiltak. 
Det gjennomføres løpende analyser med sikte på å vurdere risiko, fore-
bygge og iverksette tiltak ved behov.

Internkontroll

Internkontroll er en sentral del av risikostyringen i Hafslund Eco. Konsernet 
har interne funksjoner for risikooppfølging, internkontroll og etterlevelse 
av lover og regler. Ved behov engasjeres også relevant ekstern kompe-
tanse for gjennomføring av internkontroll- og internrevisjonsprosjekter. 
Finansiell rapporteringsrisiko har høy prioritet, og det er nedlagt et betydelig 
arbeid for å tilpasse og styrke dette etter transaksjonen med Eidsiva 
Energi. Det er etablert rutiner for gjennomføring av rapportering, herunder 
kontroll og dokumentasjon. Kontroller er i særskilt grad rettet mot områder 
som vurderes å ha størst risiko for feil i regnskapet. Hafslund Eco har 
systemer og kompetanse til å gjennomføre en korrekt regnskaps- 
rapportering, og er opptatt av å harmonisere og styrke internkontrollen.
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Alle konsernets selskaper er underlagt lovgivning, regelverk, regulatoriske 
krav, samt interne retningslinjer. Det arbeides løpende med å håndtere 
risiko for manglende etterlevelse av lover og regler. Arbeidet utføres i 
linjen med støtte fra fagfunksjoner. Interne bevisstgjøringsprogrammer 
benyttes for å styrke kunnskapen og sikre etterlevelse innenfor fokus-
områder. Hafslund Eco skal være en ansvarlig aktør innenfor alle deler av 
virksomheten, og skal sikre etterlevelse gjennom å identifisere risiko og 
gjennomføre risikoreduserende tiltak.

Eierstyring
Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i morselskapet Hafslund Eco 
AS. Styret har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse basert 
på kravene gitt i «Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse» av 
17. oktober 2018 («NUES-anbefalingen») og Oslo kommunes prinsipper 
for god eierstyring av aksjeselskaper. Prinsippene skal støtte opp om 
eiers resultatmål og bidra til langsiktig verdiskaping, samt sikre eiers og 
andre interessenters tillit til styret, ledelsen og selskapet. Hafslund Ecos 
prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) og 
en redegjørelse om foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, 
er tilgjengelig på www.hafslundeco.no.

Styrets arbeid
Styret består av åtte medlemmer, hvorav tre er valgt av de ansatte. Det 
har ikke vært endringer i styresammensetning gjennom 2020. Som følge 
av krysseierskap og aksjonæravtale med Eidsiva Energi har Eidsiva Energi 
rett til å ha en observatør i styret i Hafslund Eco AS i en overgangsperiode. 
Hafslund Eco har god kjønnsbalanse i styret.

Styret i Hafslund Eco arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Det er 
enighet i Hafslund Eco om ikke å etablere en bedriftsforsamling. Styret er 
følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen. Styrets kompen- 

sasjonsutvalg forbereder styrets saker for vurdering og vedtak om 
kompensasjon og andre tilknyttede forhold til selskapets ledende 
ansatte. Kompensasjonsutvalget består av Alexandra Bech Gjørv (leder), 
Bente Sollid Storehaug, Bård Vegar Solhjell og Gunnar Braaten. For mer 
informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer, 
og styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte vises det til note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte 
og styremedlemmer. Styrets revisjonsutvalg støtter styrets arbeid med 
regnskapsavleggelse og internkontroll. Revisjonsutvalget består av Bjørn 
Erik Næss (leder) og Mari Thjømøe. Revisjonsutvalget tilfredsstiller kravet 
om at minst ett medlem skal være uavhengig av konsernets virksomhet 
og ha kvalifikasjon innen regnskap eller revisjon. De enkelte styre-  
medlemmers erfaring og kompetanse er beskrevet i omtalen av styret  
i årsrapporten. 

Styret avholdt åtte ordinære styremøter i 2020, tre ekstraordinære  
styremøter og en styresak på e-post. Styret har gjennom året vært 
spesielt opptatt av fallet i kraftprisene, tiltak og konsekvenser av covid-19, 
kapitalstyring og utbytte, videreutvikling av strategi og rammevilkår og 
muligheter for ytterligere vekst. Pågående integrasjonsarbeid og utvikling 
av kompetanse innenfor innovasjon, elektrifisering og digitalisering,  
samt omprofilering av konsernet, er også behandlet. Styrets arbeid skal 
bidra til å sikre utvikling av konsernet til gode for eiere, ansatte og 
øvrige interessenter. 

Morselskapet Hafslund Eco AS
Morselskapet Hafslund Eco AS besto i 2020 av et fåtall ansatte fra konsern- 
ledelsen og innen forretningsstøtte. Felles forretningsstøttefunksjoner ble 
i 2020 flyttet til datterselskapet Hafslund Eco Vannkraft, hvor hoveddelen 
av virksomheten finner sted. Konsernets gjeld er i hovedsak plassert i 
morselskapet Hafslund Eco AS. Morselskapets inntekter består i hoved-
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sak av renteinntekter og mottatt utbytte. Hafslund Eco AS hadde et drifts-
resultat (EBIT) på -76 mill. kroner (-122 mill. kroner) i 2020. Årsresultatet for 
2020 ble 990 mill. kroner (11 035 mill. kroner). Gevinst ved avhendelse av 
42,8 prosent av Hafslund Eco Vannkraft (tidligere E-CO Energi) tilsvarte 
10,4 mrd. kroner og forklarer det høye resultatet i 2019.

Effektene av covid-19-pandemien og utbytte
Hafslund Eco satte beredskap 12. mars 2020 som følge av utbruddet av 
covid-19-pandemien, og tilpasset organisasjonen til myndighetspålagte 
krav. Det har gjennom hele året vært opprettholdt full drift og få ansatte 
har vært smittet med covid-19. Covid-19-pandemien anses i begrenset 
grad å ha påvirket virksomhetens inntjening, men det er fortsatt usikkerhet 
rundt effektene av covid-19-pandemien globalt. Situasjonen rundt 
covid-19-pandemien følges løpende. Ansattes og leverandørers sikkerhet, 
og opprettholdelse av normal drift så langt som mulig innenfor myndighets- 
pålagte krav, har vært og er sentralt for konsernet.

Som følge av betydelig fall i fremtidige kraftpriser og stor usikkerhet 
rundt de langsiktige effektene av covid-19-pandemien, besluttet styret i 
forbindelse med årsregnskapet for 2019 å avvente vedtak av utbytte for 
regnskapsåret 2019. Utbytte til Oslo kommune for regnskapsåret 2019 ble 
vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12. juni 2020 og satt til 700 mill. 
kroner (1 284 mill. kroner). Utbyttenivået ble tilpasset kraftprisfall, svakere 
markedsutsikter og usikkerhet som følge av covid-19 selv om regnskaps-
året 2019 leverte et solid resultat med en oppnådd kraftpris på 39,2 øre 
per kWh.

Utbytte og disponering av resultat
Utbytte fastsettes årlig i samsvar med eier på en slik måte at selskapets 
kapitalbehov og kredittkvalitet ivaretas. Styret har gjennom året fortløpende 

vurdert konsernets markeds- og driftsforhold, egenkapital- og likviditets-
situasjon, usikkerheten rundt de langsiktige effektene av covid-19 og 
konsernets utbyttekapasitet. På bakgrunn av dette har styret besluttet et 
utbytte for regnskapsåret 2020 på 800 mill. kroner som behandles i  
ordinær generalforsamling. Utbyttenivået reflekterer konsernets egenkapital- 
situasjon, likviditet og fremtidsutsikter. Styret foreslår følgende disponering 
av Hafslund Eco AS’ årsresultat:

Forutsetningen om fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er 
avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og at denne forutsetningen er 
til stede.

Fremtidsutsikter
Fornybar kraftproduksjon utgjør hoveddelen av konsernets virksomhet. 
Hafslund Ecos resultater er derfor sterkt eksponert for endring i kraft-
priser, hvor salgsinntektene er et resultat av oppnådd kraftpris og pro-
dusert volum. De siste par årene har vist at kraftprisene kan endre seg 
raskt, drevet at uventet værendring og temperaturer som igjen påvirker 
kraftoverskuddet og forbruket. Omfang på overføringskapasitet mellom 
regioner har også vært en viktig kraftprisdriver. Ved inngangen til 2021 
kom et nytt markant skifte i kraftprisen preget av vintervær, betydelig 

Årsresultat i selskapsregnskapet til Hafslund Eco AS 990 mill. kroner

DISPONERINGER: 

Avsatt utbytte fra Hafslund Eco AS til Oslo kommune 800 mill. kroner

Til annen egenkapital 190 mill. kroner
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kulde og god overføringskapasitet. Kaldt vintervær og god overførings-
kapasitet inn i 2021, sammen med fulle kraftmagasiner og høyt 
produksjonsvolum, gir utsikter for et styrket resultat for 2021.

Forwardpris for 2021 notert 15. mars 2021 gir en kraftpris på 34 øre per 
kWh for 2021 mot snitt spotpris 2020 på 10 øre per kWh. Til sammenligning 
lå notert forwardpris for årene 2022 til 2025 i området 28 til 31 øre per 
kWh på samme tidspunkt. Fremtidig kraftprisnivå vil påvirke konsernets 
inntjening og dermed soliditet og utbyttekapasitet. For å sikre kontant-
strøm og utnytte markedsutsiktene er Hafslund Eco aktive i kraftmarkedet 
og benytter delvis prissikring for salg av fremtidig kraftproduksjon. 

Transaksjonen med Eidsiva Energi høsten 2019 ga eierskap i Eidsiva Energi 
og i Norges største nettselskap Elvia. Nettvirksomheten bidrar med stabil 
inntjening. Transaksjonen igangsatte også et omfattende integrasjons-
arbeid innen vannkraftvirksomheten, med mål om driftseffektivisering, 
uttak av stordriftsfordeler og andre synergier inkludert etablering av felles 
digitale løsninger. Dette arbeidet videreføres. Gjennom virksomhetsom-
rådet Ny Energi skal konsernet utvikle nullutslippsløsninger for kunder og 
bidra til å akselerere elektrifiseringen av Norge. 

Det er fortsatt usikkerhet rundt effektene av covid-19-pandemien globalt. 
Hafslund Eco har gjennom pandemien opprettholdt full drift og anses å 
ha et solid grunnlag for videre drift. 

Som Norges nest største vannkraftprodusent har Hafslund Eco mål 
om ytterligere vekst både organisk og gjennom strukturelle aktiviteter. 
Hafslund Eco skal bidra til konsolidering av kraftbransjen, og ønsker å 
ta en rolle i etableringen av havvind i Norge for å være en pådriver for 
et bedre klima og langsiktig verdiskaping. Å sikre gode rammevilkår for 
kraftbransjen er viktig for å klare omstillingen til et fornybart og fullelektrisk 

samfunn. Forretningsmulighetene som ligger i overgangen til et forny-
bart og fullelektrisk samfunn skal utnyttes og være en driver for å øke 
lønnsomheten, og etablere Hafslund Eco som det mest effektive vann-
kraftselskapet i Norge.

Styret ønsker å takke de ansatte for innsatsen som er lagt ned i et krevende 
år preget av covid-19, kraftprisfall og betydelig integrasjonsaktivitet.
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Totalresultat konsern 1. januar - 31. desember

2020 2019

Mill. kroner Note Hafslund  Eco konsern Videreført virksomhet Avhendet virksomhet Hafslund  Eco konsern

Salgsinntekter 2.1 2 271 5 429 4 211 9 640

Annen gevinst/tap 2.1  857  664 -  664

Andre driftsinntekter 2.1  70  40  93  133

Driftsinntekter 2.1 3 198 6 133 4 304 10 437

Energikjøp og overføring 2.2 -305 -234 -2 233 -2 467

Lønn og andre personalkostnader 2.3 -494 -285 -168 -453

Eiendomsskatt og andre pålagte kostnader og erstatninger 2.4 -515 -505 -12 -517

Andre driftskostnader 2.5 -198 -401 -602 -1 003

Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 3.5  611  72  2  74

EBITDA 2 297 4 781 1 291 6 072

Av- og nedskrivninger 3.1 -493 -420 -592 -1 012

Driftsresultat (EBIT) 1 805 4 361  699 5 060

Renteinntekter 5.13  4  19  4  23

Rentekostnader 5.13 -614 -533 -117 -650

Gevinst ved salg av nettvirksomheten1 1.5/5.13 -38  3 4 351 4 354

Andre finansinntekter/kostnader 5.13  6 -14  1 -13

Netto finansposter 5.13 -642 -526 4 239 3 713

Resultat før skatt 1 163 3 834 4 939 8 773

Skattekostnad 6.1 -123 -2 133 -129 -2 262

Resultat etter skatt 1 040 1 702 4 809 6 511

1 3 mill. kroner under videreført virksomhet i 2019 gjelder gevinst ved salg av andre aksjer.
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Totalresultat konsern (forts.)

2020 2019

Mill. kroner Note Hafslund  Eco konsern Videreført virksomhet Avhendet virksomhet Hafslund  Eco konsern

RESULTAT TILORDNES

Aksjonærer i morselskapet  954  1 437  4 809  6 246 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 8.2  87  265  -    265 

POSTER SOM SENERE KAN BLI OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET

Sikringsreserve 5.6  114  5  -    5 

Skattemessige effekter -79  5  -    5 

Omregningsdifferanser tilknyttede selskaper 3.5  24  1  -    1 

Poster som senere kan bli omklassifisert til resultatet  59  11  -    11 

POSTER SOM IKKE SENERE KAN BLI OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET

Estimatavvik pensjon  6  5  -    5 

Skattemessige effekter  1 -14  -   -14 

Estimatavvik pensjon felleskontrollert virksomhet 3.5 -77  50  -    50 

Poster som ikke senere kan bli omklassifisert til resultatet -70  41  -    41 

Utvidet resultat -11  52  -    52 

Totalresultat  1 029  1 754  4 809  6 563 

TOTALRESULTAT TILORDNES

Aksjonærer i morselskapet  928  1 485  4 809  6 295 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 8.2  101  268  -    268 

1. januar - 31. desember
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Mill. kroner Note 2020 Reetablert 20191

EIENDELER

Utsatt skattefordel 6.1  479  479

Immaterielle eiendeler 3.2 23 514 23 579

Varige driftsmidler 3.1 20 007 19 819

Bruksrettseiendeler 3.4  175  69

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 3.5 9 627 9 415

Langsiktige derivater 5.6 1 061  883

Andre langsiktige fordringer 5.9 1 203  721

Anleggsmidler 56 065 54 965

Lagerbeholdning  3  13

Kundefordringer 5.10  340  236

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer 5.10  244  108

Kortsiktige derivater 5.6  147  45

Bankinnskudd o.l. 5.11 1 008 2 444

Omløpsmidler 1 743 2 847

Eiendeler 57 807 57 812

Mill. kroner Note 2020 Reetablert 20191

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital 5.8 15 395 15 395

Opptjent egenkapital 7 811 7 549

Ikke- kontrollerende eierinteresser 8.2 2 632 2 701

Egenkapital 25 838 25 645

Langsiktig rentebærende gjeld 5.2 18 460 18 199

Leieforpliktelse 3.4  151  70

Utsatt skatt 6.1 7 788 8 146

Pensjonsforpliktelser 7.2  156  51

Langsiktige derivater 5.6 -  5

Andre forpliktelser 4.1 1 680 1 704

Langsiktige forpliktelser 28 235 28 176

Leverandørgjeld 5.12  396  366

Leieforpliktelse 3.4  26 - 

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld 5.12  882  831

Betalbar skatt 6.1  577 2 064

Kortsiktige derivater 5.6  65  28

Kortsiktig rentebærende gjeld 5.2 1 790  701

Kortsiktige forpliktelser 3 735 3 990

Egenkapital og gjeld 57 807 57 812

Balanse konsern 31. desember

1 Sammenligningstallene er omarbeidet for å reflektere endring i regnskapsprinsipp vedrørende kostpris på investering i 
Eidsiva Energi, se note 1.3.  
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Mill. kroner Note 2020 2019

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 2 297 4 781

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler  4  2

Resultat i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 3.5 -611 -74

Urealiserte verdiendringer derivater -62 -626

Endring i varelager  10 -9

Endringer i kundefordringer og andre ikke  
rentebærende fordringer

-597  479

Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig ikke  
rentebærende gjeld

 32  62

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og kostnader  114 -63

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 188 4 551

Betalte renter -568 - 620

Betalt skatt -2 047 -2 122

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  
- videreført virksomhet

-1 427 1 809

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  
- avhendet virksomhet

- 1 080

Mill. kroner Note 2020 2019

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler -622 -701

Overtakelse av virksomhet - -167

Innskutt i tilknyttet selskap -55 -45

Kontanteffekter transaksjon med Eidsiva Energi -6 4 277

Andre investeringsaktiviteter -5 -5

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
- videreført virksomhet

-688 3 358

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
- avhendet virksomhet

- -1 069

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak av rentebærende gjeld 5.2 2 800 1 100

Nedbetaling av rentebærende gjeld 5.2 -1 601 -5 848

Utbetaling av utbytte og andre egenkapitaltransaksjoner 5.8 -1 068 -1 319

Andre finansieringsaktiviteter  549  137

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
- videreført virksomhet

 679 -5 930

Endring i bankinnskudd o.l. -1 435 -750

Bankinnskudd o.l. per 1. januar 2 444 3 195

Bankinnskudd o.l. per 31. desember 5.11 1 008 2 444

Oppstilling over kontantstrømmer konsern 1. januar - 31. desember
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Oppstilling over endringer i egenkapital konsern

Mill. kroner

Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Egenkapital til  
morselskapets aksjonærer

Ikke- kontrollerende  
eierinteresser

Total egenkapital

Egenkapital 31. desember 2018  100 15 295 -962 14 433 2 068 16 501

IFRS 16 implementeringseffekt 1. januar 2019  -    - -187 -187 - -187

Justert egenkapital 1. januar 2019  100 15 295 -1 149 14 246 2 068 16 314

ÅRETS TOTALRESULTAT 2019

Årsresultat  -    - 6 246 6 246  265 6 511

Utvidet resultat  -    -  49  49  3  52

Årets totalresultat  -   - 6 295 6 295  268 6 563

TRANSAKSJONER MED EIERNE 

Utdelt ordinært utbytte for 2018  -   - -1 284 -1 284 -35 -1 319

Egenkapitaleffekt transaksjoin med Eidsiva Energi  -   - 11 087 11 087  421 11 508

Sum transaksjoner med eierne   -   - 9 803 9 803  386 10 189

Andre egenkapitalendringer  -   -  31  31 -23  8

Andre egenkapitalendringer i tilknyttede selskaper   -   -  32  32  -  32

Egenkapital per 31. desember 2019 100 15 295 15 011 30 406 2 701 33 107

PRINSIPPENDRING

Prinsippendring (se note 1.3)  -   - -7 462 -7 462  - -7 462

Reetablert egenkapital per 31. desember 2019 100 15 295 7 549 22 944 2 701 25 645

1. januar - 31. desember
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Oppstilling over endringer i egenkapital konsern 

Mill. kroner

Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Egenkapital til  
morselskapets aksjonærer

Ikke- kontrollerende  
eierinteresser

Total egenkapital

Reetablert egenkapital per 31. desember 2019 (se note 1.3)  100  15 295 7 549  22 944  2 701  25 645 

PERIODENS TOTALRESULTAT 2020

Årsresultat  -    -    954  954  87  1 040 

Utvidet resultat  -    -   -26 -26  15 -11 

Årets totalresultat  -    -    928  928  101  1 029 

TRANSAKSJONER MED EIERNE 

Utdelt utbytte (se note 5.8)  -    -   -873 -873 -195 -1 068 

Kapitalforhøyelse - -  -    -   24 24 

Effekt av utbytte fra Hafslund Eco Vannkraft AS til  
Eidsiva Energi, se note 3.5  

- - 173 173 - 173 

Sum transaksjoner med eierne   -   - -700 -700 -171 -871

Andre egenkapitalendringer  -    -   34 34  -    34 

Egenkapital per 31. desember 2020 100 15 295 7 811 23 206 2 632 25 838 

(forts.)

1. januar - 31. desember

Styret i Hafslund Eco AS

Oslo, 22. mars 2021

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef

Bente Sollid Storehaug Mari ThjømøeBård Vegar Solhjell Gunnar Ola BraatenArvid AmundsenBjørn Erik NæssAlexandra Bech Gjørv

Styreleder

Jan Petter Knudsen
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Note 1.1 Generell informasjon

Hafslund Eco er et integrert energi- og infrastrukturkonsern. Morselskapet 
Hafslund Eco AS er eid 100 prosent av Oslo kommune. 

Konsernet driver kraftproduksjon gjennom datterselskapene Hafslund 
Eco Vannkraft AS, Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS, Oppland Energi 
AS og Hafslund Produksjon AS. I tillegg til å drifte en årsproduksjon på 
mer enn 21 TWh, eier det nye produksjonsselskapet vannkraftverk som til 
sammen produserer omlag 18 TWh, nok strøm til å forsyne mer enn 2,2 
millioner mennesker. Kraftverkene ligger i Oslo, Viken, Innlandet, Vestland 
og Agder. 

Hafslund Eco har også et betydelig eierskap i nettvirksomhet gjennom 
sin 50 prosent eierandel i Eidsiva Energi AS. Eidsiva Energi AS eier 100 
prosent av aksjene i nettselskapet Elvia AS (tidligere Hafslund Nett og 
Eidsiva Nett) med om lag 900 000 kunder. Elvia AS bygger, drifter, vedlike-
holder og fornyer strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. 

Konsernets datterselskap Hafslund Ny Energi AS utnytter kompetansen 
i selskapene til å skape nye vekstmuligheter, med hovedvekt på elektri-
fisering. Hafslund Eco har også en eierandel på 49 prosent i Fredrikstad 
Energi AS. 

Hovedkontoret ligger i Oslo. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets 
styre 22. mars 2021.

Note 1.2 Generelle regnskapsprinsipper

Grunnlaget for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet for 2020 for Hafslund Eco AS er avlagt i samsvar 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkjent 
av EU. 

Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av 
enkelte eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi. Se note 5.5 
Virkelig verdi for en nærmere spesifikasjon av disse. Utarbeidelsen av 
regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater og skjønnsmessige 
vurderinger. Der det er stor grad av skjønnsmessige vurderinger eller 
forutsetninger og vesentlige estimater, er dette beskrevet i aktuelle noter. 

Alle beløp er i millioner kroner, med mindre noe annet er angitt. 
Sammenligningstall i noter som forklarer regnskapslinjer i totalresultatet 
gjelder videreført virksomhet.

Valuta
Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er morselskapets 
og datterselskapenes funksjonelle valuta. 

64Noter konsern



Note 1.3 Endringer i regnskapsprinsipper

Prinsipp for etablering av kostpris på egenkapitalmetodeinvestering med 
indirekte eie av datterselskap.

I forbindelse med transaksjonen med Eidsiva Energi 30. september 2019 
overtok konsernet 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, samtidig som 
Eidsiva Energi overtok 42,8 prosent av aksjene i Hafslund Eco Vannkraft. 
Hafslund Eco Vannkraft, som tidligere hadde vært 100 prosent eid 
av Hafslund Eco ble gjennom transaksjonen et datterselskap med 
ikke-kontrollerende eierinteresser. 

Konsernet har en 57,2 prosent direkte eierandel i Hafslund Eco Vannkraft 
og en indirekte eierandel på 21,4 prosent gjennom sin 50 prosent eierandel 
i Eidsiva Energi.

IFRS regulerer ikke behandlingen av eierandeler i datterselskap som eies 
indirekte gjennom investeringer som regnskapsføres etter egenkapital- 
metoden. Det er heller ingen etablert praksis på området.

For å unngå dobbeltregning av resultater fra Hafslund Eco Vannkraft ble 
det i 2019 valgt et prinsipp hvor resultater fra Eidsiva Energis andel av 
Hafslund Eco Vannkraft blir eliminert. Tilsvarende blir ikke-kontrollerende 
eierinteresser beregnet til 21,4 prosent da den indirekte eierandelen 
medtas som konsernets eierandel, såkalt «look-through approach».

Balanseført verdi av eierandelen i Eidsiva Energi ble per 30. september 2019 
satt til vederlaget, redusert med halvparten av gevinsten fra salget av det 
daværende datterselskapet Hafslund Nett.

En del av kostprisen besto av virkelig verdi av den indirekte eierandelen 
i Hafslund Eco Vannkraft. Konsernet har vurdert at en mer gjennomført 

anvendelse av «look-through approach» ville vært å redusere kostprisen 
med virkelig verdi av Hafslund Eco Vannkraft. I forbindelse med års- 
avslutningen for 2020 er det derfor gjennomført en prinsippendring for å 
harmonisere anvendelsen av «look-through approach» og derigjennom 
etablere en mer gjennomført prinsippanvendelse. Konsekvensen av 
prinsippendringen er at konsernets kostpris på eierandelen i Eidsiva 
Energi reduseres med 7 462 mill. kroner fra 16 037 mill. kroner til 8 575 
mill. kroner. Egenkapitalen reduseres tilsvarende.

Da forholdet ikke eksisterte per 1. januar 2019, men oppsto i forbindelse 
med transaksjonen med Eidsiva Energi 30. september 2019, vises prinsipp- 
endringen først i sammenligningstallene per 31. desember 2019.

Mill. kroner

31. desember 
2019

Prinsippendring Reetablert
31. desember 2019

EIENDELER

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 16 877 -7 462 9 415

Øvrige anleggsmidler 45 550 - 45 550

Anleggsmidler 62 427 -7 462 54 965

Omløpsmidler 2 847 - 2 847

Eiendeler 65 274 -7 462 57 812

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 33 107 -7 462 25 645

Langsiktige forpliktelser 28 176 - 28 176

Kortsiktige forpliktelser 3 990 - 3 990

Egenkapital og gjeld 65 274 -7 462 57 812

Prinsippendringen påvirker ikke resultat eller kontantstrømmer.
 
Sikringsbokføring av finansielle kraftkontrakter

Implementering av sikringsbokføring av finansielle kraftkontrakter er 
omtalt i note 5.6 Derivater og sikring.
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Note 1.4 Endringer i standarder og tolkninger med  
fremtidig ikrafttredelse

Visse standarder og tolkninger som er vedtatt, men hvor ikrafttredelses- 
tidspunkt er frem i tid, er ikke tidligimplementert av konsernet. Disse 
standardene og tolkningene forventes ikke å ha vesentlig innvirkning 
på regnskapet, men konsernet vil vurdere effekten når det oppstår 
transaksjoner og hendelser som påvirkes av disse endringene. Konsernets 
intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelses- 
tidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før 
avleggelse av konsernregnskapet. 

I 2019 tidligimplemenerte konsernet endringene i IFRS 9 og IFRS 7 som 
knytter seg til reformen av IBOR-baserte renter. 
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Note 1.5 Transaksjoner og hendelser i 2020

Transaksjonen med Eidsiva Energi i 2019 - oppfølging
Transaksjonen med Eidsiva Energi som ble gjennomført 30. september 
2019 har medført et krysseierskap mellom de to konsernene Hafslund 
Eco og Eidsiva Energi. Hafslund Eco eier 50 prosent i Eidsiva Energi og 
Eidsiva Energi eier 42,8 prosent direkte i Hafslund Eco Vannkraft (tidligere 
E-CO Energi). 

I etterkant av transaksjonen er partene i 2020 blitt enige om et pro-contra 
oppgjør som medfører en belastning på resultatet på 53 mill. kroner. 
Deler av pro-contra oppgjøret må ses i sammenheng med resultatført 
gevinst ved salg av Hafslund Nett i 2019. Denne delen av oppgjøret er 
presentert i regnskapslinjen Gevinst ved salg av nettvirksomheten og 
reduserer tidligere resultatført gevinst med 38 mill. kroner.

Det resultatførte beløpet utgjør 50 prosent av totalt redusert gevinst som 
følge av pro-contra oppgjøret. Resultatføringen følger av prinsippet som 
ble etablert i 2019. Resterende 50 prosent øker konsernets bokførte verdi 
av investeringen i Eidsiva Energi.

Koronasituasjonen
Hafslund Eco satte beredskap 12. mars 2020 som følge av utbruddet av 
covid-19-pandemien, og tilpasset organisasjonen til myndighetspålagte 
krav. Det har gjennom hele året vært opprettholdt full drift og få ansatte 
har vært smittet med covid-19. Covid-19-pandeminen anses i begrenset 
grad å ha påvirket virksomhetens inntjening, men det er fortsatt usikkerhet 
rundt effektene av covid-19-pandemien globalt. Situasjonen rundt covid-19

-pandemien følges løpende. Ansattes og leverandørers sikkerhet, og 
opprettholdelse av normal drift så langt som mulig innenfor myndighets-
pålagte krav, har vært og er sentralt for konsernet. 
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Note 2.1 Driftsinntekter

Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernets driftsinntekter består hovedsakelig av inntekter fra salg av kraft 
i engrosmarkedet, konsesjonskraft, industrikontrakter samt resultater fra 
finansiell kraftsikring. Hovedprinsippene for regnskapsføring av inntekt for 
Hafslund Ecos inntektsstrømmer er beskrevet under.

Salgsinntekter

Kraftinntekter

Kraftproduksjonen selges hovedsakelig over børs på Nord Pool Spot 
og ved bilateral avtale til Fortum Hedging AS. Leveringsforpliktelsen er 
hovedsakelig kraft, og transaksjonsprisen er godtgjørelsen som konsernet 
forventer å motta, til enten spotpris, regulert pris eller kontraktspris. 
Leveringsforpliktelsen blir oppfylt over tid, noe som innebærer at inntekten 
skal innregnes for hver enhet levert til transaksjonspris. Hafslund Eco 
benytter en praktisk tilnærming hvor inntekten fra kraftproduksjon blir 
regnskapsført til det beløpet som enheten har rett til å fakturere. Retten 
til å fakturere oppstår når kraften er produsert og levert, og retten til å 
fakturere godtgjørelsen vil normalt samsvare direkte med verdien for 
kunden. Konsernet vurderer det slik at Nord Pool er å anse som en kunde 
da konsernet har en håndhevbar kontrakt med Nord Pool AS. Tilsvarende 
gjelder Fortum Hedging AS. Kraftinntekter fra egen produksjon presenteres 
som hovedregel brutto i resultatregnskapet. 

Konsesjonskraft

Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til kommuner og fylkes-
kommuner til enten departementspris eller selvkost. Hafslund Eco har 
vurdert at inntekt fra levering av konsesjonskraft ikke oppstår fra en 
kundekontrakt etter definisjonen i IFRS 15, men anvender prinsippene i 

IFRS 15 analogisk og presenterer derfor også inntekter fra salg av  
konsesjonskraft som salgsinntekter.

Industrikontrakter

Hafslund Eco har i tillegg inngått bilaterale avtaler for fysisk leveranse av 
kraft til industriselskaper. Industrikontraktene inntektsføres ved leveranse 
basert på tilsvarende prinsipp som for øvrig salg av kraft. 

Annen gevinst/tap

Finansiell kraftsikring og valutaterminer

Hafslund Eco benytter finansielle kontrakter for å sikre fremtidige inntekter 
fra salg av kraft i euro, og valutaterminer for å veksle oppgjør fra sikringen 
i euro til norske kroner. Fra og med 2020 har konsernet innført sikrings-
bokføring på porteføljen for basissikringen, se omtale i note 5.6 Derivater 
og sikring. Ineffektiv sikring og kontrakter som ikke inngår i sikringsbok-
føringen måles til virkelig verdi og verdiendringer er resultatført under 
Annen gevinst/tap. 

Finansielle kraftavtaler

Konsernet har en finansiell kraftkontrakt som erstatning for tapt produksjon. 
Inntekter fra kontrakten presenteres under Andre driftsinntekter. Kontrakten 
måles til virkelig verdi over resultatet, og verdijusteringer presenteres 
under Annen gevinst/tap.
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Leveringsforpliktelse Prinsipp for inntektsføring

Kraftinntekter
På basis av rett til å fakturere kunden  
(på leveringstidspunktet)

Virksomhetens art er i det vesentlige salg på spotkontrakter. Konsernet 
har derfor ikke kontraktssaldoer av betydning da spotkontrakter gjøres 
opp daglig. Konsernet har ikke gjenværende leveringsforpliktelser av 
betydning per 31. desember 2020. 

Omtale av vesentlige forhold
Kraftbransjen har vært preget av historisk lave kraftpriser gjennom hele 
2020. Det påvirker konsernets driftsinntekter og medfører betydelig 
lavere driftsinntekter i 2020, sammenlignet med 2019.  

Note 2.2 Energikjøp og overføring

Overføringskostnader gjelder i hovedsak innmatingskostnader  
til transmisjonsnettet.

Note 2.1 Driftsinntekter 
(forts.)

Mill. kroner 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER

Kraftinntekter 1 924 5 220

Konsesjonskraft  134  94

Nettleie/faktisk inntekt  49  65

Industrikontrakter  164  50

Salgsinntekter 2 271 5 429

Realisert gevinst/tap kraft- og valutaderivater  795  39

Verdijustering kraftderivater -25  638

Verdijustering valutaderivater  87 -13

Annen gevinst/tap  857  664

Andre driftsinntekter  70  40

Andre driftsinntekter  70  40

Driftsinntekter 3 198 6 133

Mill. kroner 2020 2019

ENERGIKJØP OG OVERFØRING

Energikjøp  13  12 

Overføringskostnader  292  221 

Energikjøp og overføring  305  234 

Leveringsforpliktelser og prinsipper for inntektsføring:
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Note 2.3 Lønn og andre personalkostnader Note 2.4 Eiendomsskatt og andre pålagte kostnader 
og erstatninger

Vesentlige regnskapsprinsipper

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt klassifiseres og resultatføres som driftskostnad i 
utskrivingsåret.

Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgifter betales årlig til stat og kommune for retten til å utnytte 
vannfallet. Slike avgifter kostnadsføres løpende som periodekostnader.

Reguleringskostnader og erstatninger

Se note 4.1 Andre forpliktelser for nærmere beskrivelse av kraftforpliktelser.

Eiendomsskatt beregnes ut fra takstverdi fastsatt i henhold til eiendoms-
skatteloven § 8. Skattesatsen er maksimalt 0,7 prosent.

Mill. kroner 2020 2019

EIENDOMSSKATT OG ANDRE PÅLAGTE KOSTNADER 
OG ERSTATNINGER

Eiendomsskatt  231  188 

Konsesjonsavgift  111  99 

Reguleringskostnader og erstatninger  173  218 

Eiendomsskatt og andre pålagte kostnader og erstatninger  515  505 

Mill. kroner 2020 2019

LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Lønn  401  271 

Arbeidsgiveravgift  49  41 

Pensjonskostnad 37 -54 

Andre personalkostnader  7  27 

Lønn og andre personalkostnader  494  285 

Gjennomsnittlig antall årsverk som har vært sysselsatt 
i konsernet

414 247
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Note 2.5 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader i 2020 er lave som følge av utsatte prosjekter og 
lavt aktivitetsnivå for å tilpasse virksomheten til covid-19 og lavt kraftpris- 
nivå. Konsernet har videre samkjørt sine prinsipper for klassifisering av 
kostnader etter sammenslåingen med Hafslund Eco Vannkraft Innlandets 
virksomhet i fjerde kvartal 2019. Fra 2020 er all refusjon av driftsutgifter 
fra deleiere samlet i andre driftskostnader samtidig som alle pålagte 

Mill. kroner 2020 2019

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Vedlikehold  136  114 

Kjøp av eksterne tjenester  220  149 

Kontorkostnader  43  51 

Forsikringer  25  26 

Salgs- og markedsføringskostnader  4  7 

Tap på fordringer -3 -4 

Refusjon av driftsutgifter fra deleiere -254 -72

Egeninvesteringsarbeider -54 -17

Annet  82 147

Andre driftskostnader  198  401 

SPESIFIKASJON AV REVISJONSHONORAR (HELE TUSEN)

Ordinært revisjonshonorar  3 655  3 062 

Andre attestasjonstjenester  540  389 

Skatterådgivning  94  239 

Annen rådgivning  913  807 

Totalt revisjonshonorar  5 202  4 497 

kostnader (herunder tilsyn, skatter og avgifter) er samlet under Eiendomsskatt 
og andre pålagte kostnader og erstatninger. Historiske tall er ikke omarbeidet. 

Spesifikasjonen av revisjonshonorar inkluderer honorarer for hele konsernet. 
Av totalt revisjonshonorar for 2020 knytter 510 tusen kroner seg til revisjon 
utført av EY og resterende del fra PwC. Merverdiavgift er ikke inkludert i 
det spesifiserte honoraret.
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Note 3.1 Varige driftsmidler

Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, fratrukket akku-
mulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene starter når eiendelene 
er ferdigstilt og kan tas i bruk. Arbeid under utførelse omklassifiseres til 
kraftstasjoner og damanlegg etter endt vellykket prøvedrift, som vurderes 
som tidspunktet eiendelen er tilgjengelig for bruk.

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/
skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand 
for bruk.

Låneutgifter som er henførbare til anskaffelse, konstruksjon, eller produksjon 
av en kvalifiserende eiendel, tillegges anskaffelseskost. Med en kvalifi- 
serende eiendel menes en eiendel som krever en lang periode for å bli 
klar for påtenkt bruk eller salg, f. eks. et vannkraftanlegg.

Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlike-
hold, resultatføres, mens øvrige utgifter (periodisk vedlikehold) som forventes 
å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Balanseført verdi 
knyttet til utskiftede deler fraregnes og resultatføres. 

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig, og eventuelle endringer 
regnskapsføres som estimatendringer.

For prinsipper relatert til nedskrivning av varige driftsmidler, se note 3.3 
Nedskrivningsvurderinger.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Varige driftsmidler avskrives over driftsmidlenes forventede brukstid. 
Forventet brukstid estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og 
skjønnsmessige vurderinger knyttet til teknisk bruk og lønnsomhet, og 
justeres dersom det oppstår endringer i forventningene. Det tas hensyn 
til restverdi ved fastsettelse av avskrivningene og vurdering av restverdi 
er også gjenstand for estimater.

Det avsettes ikke for fjerningsforpliktelser, da det ikke foreligger hjem-
fallsrett ved konsernets kraftverk.
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Note 3.1 Varige driftsmidler  
(forts.)

Mill. kroner

Kraftstasjoner  
og damanlegg

Nettanlegg Maskiner, utstyr, 
inventar

Tomter og annen eiendom Arbeid under utførelse Sum varige driftsmidler

REGNSKAPSÅRET 2O19

Balanseført verdi per 1. januar 11 039 9 953 1 827  120 2 430 25 370

Driftsinvesteringer 1 063 318  147  11  248 1 787

Avhendelse av Hafslund Nett - -9 915 -1 757 -7 -1 644 -13 323

Tilgang Eidsiva Vannkraft 4 716 - 1 724  41  363 6 844

Årets avskrivninger -374 -377 -177 -4 - -932

Årets nedskrivninger  - -16 -  -  - -16

Andre poster -32  37  9  121 -45  90

Balanseført verdi per 31. desember 16 413 - 1 772  282 1 352 19 819

PER 31. DESEMBER

Anskaffelseskost 27 677 36 1 873  337 1 352 31 275

Akkumulerte avskrivninger -11 138 -36 -101 -55 - -11 330

Akkumulerte nedskrivninger -126 - -  - - -126

Balanseført verdi per 31. desember 16 413 - 1 772  282 1 352 19 819

Avskrivning (antall år) 40-100 10-50 3-30 100/avskrives ikke Avskrives ikke
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Omtale av vesentlige forhold
Tabellen over inkluderer også andel i anlegg som eies gjennom felles 
driftsordninger. Nærmere informasjon om felles driftsordninger er gitt i 
Note 3.6 Felleskontrollerte ordninger og felles drift. 

Hafslund Eco har i 2020 balanseført lånekostnader på 25 mill. kroner 
på eiendeler som kvalifiserer for det (35 mill. kroner). Ved beregning av 
balanseførte lånekostnader benyttes veid gjennomsnittlig lånerente.

Note 3.1 Varige driftsmidler  
(forts.)

Mill. kroner

Kraftstasjoner  
og damanlegg

Maskiner, utstyr, inventar Tomter og annen eiendom Arbeid under utførelse Sum varige driftsmidler

REGNSKAPSÅRET 2O20

Balanseført verdi per 1. januar 16 413 1 772  282 1 352 19 819

Driftsinvesteringer  757  46 - -144  659

Årets avskrivninger -409 -47 -5 - -461

Andre poster -73  -11  75 -1  -10

Balanseført verdi per 31. desember 16 687 1 760  352 1 208 20 007

PER 31. DESEMBER

Anskaffelseskost 28 362 1 894  412 1 208 31 875

Akkumulerte avskrivninger -11 551 -134 -60 - -11 744

Akkumulerte nedskrivninger -124  - - - -124

Balanseført verdi per 31. desember 16 687 1 760  352 1 208 20 007

Avskrivning (antall år) 40-100 3-30 100/avskrives ikke Avskrives ikke
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Note 3.2 Immaterielle eiendeler og goodwill 

Vesentlige regnskapsprinsipper
Immaterielle eiendeler, som i Hafslund Eco består av vannfallsrettigheter 
og goodwill, innregnes til anskaffelseskost. Goodwill og immaterielle 
eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes minimum 
halvårlig for verdifall.

For prinsipper relatert til nedskrivning av immaterielle eiendeler og goodwill, 
se note 3.3 Nedskrivningsvurderinger.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Vannkraftvirksomheten har i hovedsak evigvarende konsesjoner (ingen 
hjemfallsrett) og kjøpte vannfallsrettigheter er derfor vurdert å være 
tidsubegrenset og amortiseres ikke. Rettighetene er klassifisert som 
immaterielle eiendeler da konsernet mener ervervede vannfallsrettigheter 
ikke er fysiske i den forstand at det er betaling for retten til å utnytte 
fremtidig nedbør og snøsmelting til å produsere kraft.

Mill. kroner

Vannfallsrettigheter Goodwill Sum immaterielle 
eiendeler

REGNSKAPSÅRET 2019

Balanseført verdi per 1. januar 12 914 3 560 16 475

Tilgang 4 432 3 274 7 706

Reklassifisering fra varige driftsmidler  25  -  25

Avgang anskaffelseskost - -623 -623

Årets avskrivninger -3 - -3

Balanseført verdi per 31. desember 17 368 6 211 23 579

PER 31. DESEMBER

Anskaffelseskost 17 371 6 211 23 582

Akkumulerte avskrivninger -3  - -3

Balanseført verdi per 31. desember 17 368 6 211 23 579

REGNSKAPSÅRET 2020

Balanseført verdi per 1. januar 17 368 6 211 23 579

Tilgang  12 -  12

Avgang anskaffelseskost -57  - -57

Årets avskrivninger -19 - -19

Balanseført verdi per 31. desember 17 303 6 211 23 514

PER 31. DESEMBER

Anskaffelseskost 17 325 6 211 23 536

Akkumulerte avskrivninger -22 - -22

Akkumulerte nedskrivninger  -  - - 

Balanseført verdi per 31. desember 17 303 6 211 23 514
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Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger

Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler, goodwill og investeringer i 
tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter overvåkes løpende 
for indikasjoner på verdifall.  Kontantgenererende enheter (KGEer) med 
immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og goodwill vurderes på 
halvårlig basis eller ved betydelige endringer i hovedverdidrivere. Ved 
indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifallstester, og balanseførte 
verdier som ikke kan forsvares blir skrevet ned til gjenvinnbart beløp. 
Tilsvarende vurderes grunnlaget for reversering av tidligere nedskrivninger 
på varige driftsmidler. Tidligere nedskrivninger på goodwill reverseres ikke.

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden testes for 
nedskrivning når det foreligger indikatorer på verdifall.

Vesentlige estimater og forutsetninger 

Kontantgenererende enheter

Kraftproduksjon: Kraftverk som ligger i samme vassdrag og som styres  
samlet for å optimalisere kraftproduksjonen er vurdert som en KGE. 
Utover dette utgjør hvert enkelt kraftverk en KGE.

Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet:   
Hver enkelt investering utgjør en KGE, og består av investeringene i 
Eidsiva Energi AS, Fredrikstad Energi AS, North Connect og vindkraft-
selskapene Austri Raskiftet og Kjølberget. 

Estimatusikkerhet

Konsernet har betydelige varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
som består av kraftstasjoner, damanlegg, vannfallsrettigheter og goodwill. 
Både verdsettelse og estimert utnyttbar levetid bygger på fremtids-
informasjon som er beheftet med estimatusikkerhet. Immaterielle eiendeler 
anses å representere den største usikkerheten. Verdien av vannfalls-
rettighetene er primært utledet fra egne verdsettinger, og er i hovedsak 
balanseført i forbindelse med oppkjøp av virksomhet.

Typiske indikatorer på verdifall kan være negative skift i fremtidige kraft-
priser, diskonteringsrente, teknologiske eller regulatoriske endringer eller 
andre hendelser. Hvorvidt det foreligger indikatorer på verdifall er en 
skjønnsmessig vurdering.

Beregning av bruksverdi er basert på skjønnsmessige vurderinger og 
forutsetninger vedrørende fremtidige kontantstrømmer, hvor fremtidige 
kraftpriser, produksjonsvolum, inflasjonsforventninger og diskonterings-
rente er sentrale faktorer.

Budsjett- og prognoseforutsetninger

Det er lagt til grunn en priskurve for kraft basert på fem år med observer-
bare markedspriser (Nasdaq), deretter er det lagt til grunn en priskurve 
basert på konsernets langsiktige prisforventninger. De langsiktige pris-
forventningene er etter ledelsens oppfatning innenfor et rimelig intervall 
sammenliknet med kraftpriskurver fra eksterne aktører og analysebyråer. 
Produksjonsvolum er basert på konsernets langsiktige produksjonsplaner 
og de estimerte kontantstrømmene er beregnet etter skatt. 

76Noter konsern



Diskonteringsrente

Nominell diskonteringsrente etter skatt på 4,2 prosent er lagt til grunn for 
nedskrivningsvurderingene av vannkraftverk. 

Resultat

Basert på de forutsetningene som er lagt til grunn viser verdifallstestene 
at de balanseførte verdiene på varige driftsmidler, vannfallsrettigheter og 
goodwill for alle KGEer i vannkraftproduksjon kan forsvares og at det for 
nesten samtlige KGEer er en betydelig robusthet i bokførte verdier.       

Sensitivitetsanalysene viser imidlertid begrenset robusthet for enkelte 
av de mindre kraftverkene som er overtatt som en del av transaksjonen 
med Eidsiva Energi AS og ble innregnet til virkelig verdi på overtakelses-
tidspunktet 30. september 2019. En svekkelse i fremtidige kraftpriser eller 
en økning i diskonteringsrenten vil på disse enhetene kunne medføre 
nedskrivningsbehov, alt annet like. Bokført verdi for disse KGEene utgjør 
en mindre del av konsernets balanseførte driftsmidler.       

Når det gjelder de større kraftverkene fra transaksjonen er det en mer 
betydelig robusthet i bokførte verdier. Dette skyldes i stor grad at 
transaksjonen med Eidsiva Energi omfattet en 25 prosent eierandel i 
Opplandskraft DA som økte konsernets eierandel fra 50 til 75 prosent, 
hvorav den 50 prosent eierandelen som konsernet allerede eide har en 
betydelig lavere balanseført verdi per kWh. Tilsvarende gjelder Vinstra 
Kraftselskap hvor konsernet fra før eide 67 prosent, og ved transaksjonen 
med Eidsiva Energi økte eierandelen til 95 prosent.  

Investering i felleskontrollert virksomhet består i det vesentlige av 50 
prosent eierandel i Eidsiva Energi. Per årsslutt 2020 er det ikke identifisert 
indikatorer på verdifall for investeringen i Eidsiva Energi og analysene 
viser betydelig robusthet i verdiene. Tilsvarende gjelder for 49 prosent 
eierandelen i Fredrikstad Energi AS.   

Investeringene i det tilknyttede selskapet NorthConnect er i 2020 
nedskrevet med 38 mill. kroner til 0. Resultateffekten er presentert på 
regnskapslinjen Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet. Nedskrivningen er gjort på bakgrunn av betydelig politisk 
usikkerhet knyttet til prosjektet.    

Bokførte verdier for konsernets investeringer i vindkraft (Austri Raskiftet 
og Kjølberget) kan forsvares. Investeringene var en del av transaksjonen 
med Eidsiva Energi og ble innregnet til virkelig verdi på overtakelsestids-
punktet. Sensitivitetsanalyser tilsier begrenset robusthet i verdiene.      

Oversikten nedenfor viser balanseførte verdier ved utgangen av 2020:

Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger  
(forts.)

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

Varige driftsmidler 20 007 19 819

Goodwill 6 211 6 211

Vannfallsrettigheter 17 303 17 368

Bruksretteiendeler  175  69

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 9 627 9 415

Sum balanseverdi for test av nedskrivning 53 322 52 882
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Note 3.4 Leieavtaler

Hafslund Eco leier kontorlokaler, en kraftstasjon og andre driftsmidler.  

Endringen i bruksretteiendeler og leieforpliktelser gjelder hovedsakelig 
nye husleieavtaler for hovedkontoret i Oslo. For øvrig har det ikke vært 
endringer av betydning i løpet av 2020.

Mill. kroner

BRUKSRETTEIENDELER

Bruksretteiendeler per 1. januar 2020 69

Justering  1 

Tilgang  118 

Avskrivning -13 

Bruksretteiendeler per 31. desember 2020  175 

LEIEFORPLIKTELSER

Leieforpliktelser per 1. januar 2020 70

Justering  1 

Tilgang  117 

Leiebetalinger -16 

Renter  3 

Leieforpliktelser per 31. desember 2020  176 

Herav kortsiktig forpliktelse  26 

Herav langsiktig forpliktelse  151 
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Note 3.5 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet

Vesentlige regnskapsprinsipper
Tilknyttede selskaper er selskaper hvor Hafslund Eco har betydelig 
innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der 
konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmerettene. Felles-  
kontrollert virksomhet er selskaper hvor Hafslund Eco har felles kontroll 
med en eller flere andre eiere. Tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Konsernet har 50 prosent eierskap i den felleskontrollerte virksomheten 
Eidsiva Energi og har to datterselskap hvor en andel av datterselskapene 
eies gjennom den felleskontrollerte virksomheten. Konsernet har valgt å 
anvende den såkalte «look-through approach» ved beregning av ikke-
kontrollerende eierinteresser (se note 8.2 Ikke-kontrollerende eierinteresser) 
og regnskapsføring av resultatandelen fra datterselskapene som kommer 
fra den felleskontrollerte virksomheten behandles konsistent med dette 
valget. Det betyr at resultatandelen som gjelder disse datterselskapene 
elimineres før resultatandelen fra den felleskontrollerte virksomheten tas 
inn i konsernregnskapet. Hafslund Eco mener «look-through approach» 
gir et mer riktig bilde av konsernets resultater og finansielle stilling da 
man under dette prinsippet unngår å dobbeltregne deler av resultat fra 
datterselskap hvor den felleskontrollerte virksomheten har eierandeler. 

Vesentlige skjønnsmessige vurderinger
Konsernet har i 2020 justert vurderingen av kostpris på investeringen i 
Eidsiva Energi i konsistens med prinsippet «look-through approach».   
Se omtale i note 1.3 Endringer i regnskapsprinsipper.

Basert på en helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i 
betraktning er Eidsiva Energi AS vesentlig felleskontrollert virksomhet. 
Ingen av konsernets tilknyttede selskaper eller den felleskontrollerte 
virksomheten er børsnoterte eller har observerbare markedsverdier.

Inkludert i 
balansen per

Selskapsnavn Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel Stemme-
andel

Type 
investering

31.12.20 31.12.19

Eidsiva Energi AS 2019 Hamar 50.00% 50.00%
Felleskontrollert 

virksomhet
x x

Fredrikstad Energi AS 2014 Fredrikstad 49.00% 49.00% Tilknyttet selskap x x

NGK Utbygging AS 2014 Oslo 25.00% 25.00% Tilknyttet selskap x x

NorthConnect AS 2010 Kristiansand 22.25% 22.25% Tilknyttet selskap x x

NorthConnect KS 2011 Kristiansand 20.00% 20.00% Tilknyttet selskap x x

NorthConnect Ltd 2019 Edinburgh 22.25% 22.25% Tilknyttet selskap x x

Raskiftet Vindkraft DA 2019 Trysil/Åmot 20.00% 20.00% Tilknyttet selskap x x

Austri Kjølberget DA 2019 Våler 20.00% 20.00% Tilknyttet selskap x x
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Note 3.5 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet           
(forts.)

2020
Felleskontrollert 

virksomhet
Tilknyttede 

selskaper

Mill. kroner

Eidsiva  
Energi AS

Andre Sum

BALANSEFØRT VERDI 1. JANUAR 2020 - REETABLERT 8 714 701 9 415 

Andel resultat etter skatt  736 13 749 

Avskrivning merverdier -100  - -100 

Nedskrivning  - -38 -38 

Resultat fra tilknyttede selskaper og  
felleskontrollert virksomhet

 637 -25 611 

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert  
virksomhets andel av utvidet resultat

-80 27 -53 

Tilgang  38  7 45 

Utbytte fra Eidsiva Energi -654  - -654 

Utbytte fra Hafslund Eco Vannkraft til Eidsiva Energi 
(behandlet som kapitalinnskudd)

173  -  173 

Andre egenkapitalendringer  52  38 90 

Balanseført verdi 31. desember 2020  8 879  748  9 627 

2019
Felleskontrollert 

virksomhet
Tilknyttede 

selskaper

Mill. kroner
Eidsiva  

Energi AS
Andre Sum

BALANSEFØRT VERDI 1. JANUAR 2019  -   416 416 

Andel resultat etter skatt 95 -15 80 

Avskrivning merverdier -7 -1 -8 

Resultat fra tilknyttede selskaper og  
felleskontrollert virksomhet

88 -15 72 

Tilknyttede selskapers andel av utvidet resultat 50  -   50 

Tilgang/avgang 16 038  311 16 349 

Andre egenkapitalendringer  -   -10 -10 

Balanseført verdi 31. desember 2019 16 176 701 16 877 

Prinsippendring 30. september 2019 -7 462  -   -7 462 

Balanseført verdi 31. desember 2019, reetablert 8 714  701  9 415 

Eidsiva Energi er et av Norges største energi- og bredbåndskonsern, 
med virksomhet i store deler av Sør-Norge. Etter integrasjonen med 
Hafslund Eco eier selskapet 42,8 prosent av Hafslund Eco Vannkraft og 
er eier av Norges største nettvirksomhet, Elvia. Hovedkontoret ligger på 
Hamar. Selskapet eies av Hafslund AS (50 prosent), Innlandet Energi 
Holding AS (49,4 prosent) og Åmot kommune (0,6 prosent).
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Note 3.5 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet           
(forts.)

Mill. kroner 2020
Reetablert

2019

Anleggsmidler 36 284 34 344

Omløpsmidler 3 909 3 723

Langsiktig forpliktelser -17 247 -12 088

Kortsiktige forpliktelser -5 186 -8 550

Netto eiendeler (100 %) 17 759 17 428

Konsernets andel av netto eiendeler (50 %) 8 879 8 714

Bokført verdi av eierandel i Eidsiva Energi 8 879 8 714

Driftsinntekter 8 254

Avskrivning og amortisering -1 503

Resultat etter skatt - videreført virksomhet  985

Resultat fra avviklet virksomhet  289

Resultat etter skatt 1 274

Utvidet resultat -160

Totalresultat 1 113

Konsernets andel av totalresultat (50 %)  556

Tabellen til høyre oppsummerer finansiell informasjon for Eidsiva Energi 
slik den fremkommer i konsernets eget finansregnskap, justert for virkelig 
verdijusteringer ved kjøpet og forskjeller i regnskapsprinsipper. Hafslund 
Eco benytter såkalt ”look-through approach” ved innregning av eierskapet 
i Eidsiva Energi i henhold til egenkapitalmetoden. Det innebærer at effekten 
av indirekte eide datterselskaper elimineres for å unngå dobbeltregning 
i Hafslund Eco sitt konsernregnskap. Tabellen viser også en avstemming 
mot konsernets bokførte verdi av eierandelen i Eidsiva Energi.
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Note 3.6 Felleskontrollerte ordninger og felles drift

Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av 
kraftverk som er organisert som enten delt ansvar (DA) eller sameie. For 
disse ordningene skilles det mellom felleskontrollert virksomhet, felles-
kontrollert driftsordning og felles drift. Felles for de to sistnevnte ordningene 
er at eierselskapene selv disponerer sine forholdsmessige andeler av 
kraftproduksjonen etter fratrekk av forpliktelser til å levere konsesjonskraft 
og lignende.

Felleskontrollerte ordninger

En felleskontrollert ordning er en ordning der to eller flere parter har felles 
kontroll. Felles kontroll foreligger når beslutninger om relevante aktiviteter 
krever enstemmighet mellom de partene som deler kontrollen. Investeringer 
i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte 
driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter. Felleskontrollert 
virksomhet er ordninger hvor deltakerne har rett på ordningens netto 
eiendeler og det er netto oppgjør av inntekter og kostnader. Her dispo-
nerer eierselskapene ikke sin forholdsmessige andel av kraftproduksjonen. 
Slike ordninger regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden, se 
note 3.5 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

Felleskontrollerte driftsordninger er ordninger hvor de driftsansvarlige  
har rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene, og disponerer 
sin forholdsmessige andel av kraften mot å dekke tilsvarende andel av 
driftskostnadene slik at det er brutto oppgjør av inntekter og kostnader. I 
felleskontrollerte driftsordninger innregner konsernet sin andel av interessen 
i ordningens eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader fra ordningen. 
Konsernets interesse sammenfaller normalt med eierandelen.

Felles drift

Enkelte kraftverk er organisert som selskap med delt ansvar (DA) eller 
sameie uten at det foreligger felles kontroll. Eierskap i disse kraftverkene
innebærer at konsernet har rett til å disponere sin andel av kraften og 
plikt til å dekke sin andel av kostnader, samt har rett til sin andel av eiendeler 
og plikter for sin andel av forpliktelsene. Slike ordninger benevnes Felles 
drift og presenteres tilsvarende som felleskontrollerte driftsordninger.

Vesentlige estimater og forutsetninger
For hver enkelt ordning vurderes de rettighetene og pliktene som oppstår 
av ordningen, med fokus på om det er netto eller brutto oppgjør av inntekter 
og kostnader. Konsernet vurderer også om det er felles kontroll ved krav 
om enstemmighet. Vurderingene krever noen ganger skjønn og tolkning 
av underliggende avtaler, men konsernet ser også hen til hvordan  
ordningene driftes i praksis.
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Selskapsnavn Klassifisering Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Glommens og Laagens Brukseierforening1 Felles drift Lillehammer - 70.3 %

Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering Felles drift Oslo - 65.0 %

Foreningen til Bægnavassdragets regulering2 Felles drift Hønefoss - 41.1 %

Vinstra Kraftselskap DA Felles drift Lillehammer 95.0 % -

Aurlandsverkene3 Felles drift Oslo 93.0 % -

Storbrofoss Kraftanlegg DA4 Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 80.0 % -

Opplandskraft DA Felles drift Lillehammer 75.0 % -

Rosten Kraftverk Felles drift Lillehammer 72.0 % -

Lya Kraftverk Felles drift Oslo 70.0 % -

Solbergfoss Felleskontrollert driftsordning Oslo 66.7 % -

Usta Kraftverk Felles drift Oslo 57.1 % -

Nes Kraftverk Felles drift Oslo 57.1 % -

Øvre Otta DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 55.0 % -

Sarp Kraftverk Felleskontrollert driftsordning Sarpsborg 50.0 % -

Nedre Otta DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 47.0 % -

Embretsfosskraftverkene DA Felleskontrollert driftsordning Drammen 50.0 % -

Kraftverkene i Orkla Felles drift Rennebu 12.0 % -

Uvdalsverkene Felles drift Porsgrunn 10.0 % -

1 Stemmeandelen omfatter selskapene Hafslund Eco Vannkraft AS, Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS, Hafslund   
Produksjon AS, Oppland Energi AS samt andeler i de felleseide selskapene Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA og 
Øvre Otta DA. 
2 Stemmeandelen omfatter selskapene Oppland Energi AS og Storbrofoss Kraftanlegg DA.
3 Konsernet har en opsjon på å innløse 7 %-eierandelen til Statkraft i 2029 til markedspris.
4 Konsernet eier 80 % av Storbrofoss Kraftanlegg DA, men disponerer 100 % etter avtale frem til 2050. Storbrofoss  
Kraftanlegg eier 20 % av Bagn Kraftverk DA

Konsernet har følgende felleskontrollerte driftsordninger og felles drift:

Note 3.6 Felleskontrollerte ordninger og felles drift 
(forts.)
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Note 4.1 Andre forpliktelser

Vesentlige regnskapsprinsipper

Forpliktelser knyttet til kraftproduksjon  

Konsernet er gjennom ulike avtaler forpliktet til å betale erstatninger og 
levere frikraft som kompensasjon for ulempe ved å benytte vannfallet og 
grunnen til vannkraftproduksjon. Forpliktelsene knyttet til årlige erstatninger 
og frikraft er klassifisert som langsiktig forpliktelse i regnskapslinjen 
Andre forpliktelser. Motpost er vannfallsrettighet som klassifiseres som 
immateriell eiendel. Eiendelen avskrives ikke hvis det ikke foreligger 
hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Resultateffekten ved 
endringer i forpliktelsen presenteres i regnskapslinjen Eiendomsskatt og 
andre pålagte kostnader og erstatninger. 

Frikraft – finansielt oppgjør

Frikraftkontrakter som avhenger av kraftprisen og som gjøres opp finansielt 
innregnes til virkelig verdi med etterfølgende måling til virkelig verdi med 
verdiendring over resultatet. Det er avsatt for nettleie for de avtalene hvor 
konsernet også er forpliktet til å dekke dette for mottaker, samt for 
merverdiavgift der dette blir en kostnad for konsernet.   

Frikraft – fysisk oppgjør

Konsernet anser sine kontrakter relatert til fysisk levering av frikraft å 
ligge innenfor «eget-bruk»-unntaket. Konsernet avsetter for forpliktelsen 
tilsvarende nåverdi av selvkost ved å levere kraften.

Kontanterstatninger

Konsernet behandler de evigvarende kontanterstatningene med faste 
årlige beløp som KPI-justeres som finansielle forpliktelser. Forpliktelsene 
innregnes til virkelig verdi med etterfølgende måling til amortisert kost.

Konsesjonskraft

Konsernet er tildelt evigvarende konsesjoner knyttet til utbygging og drift 
av vannkraftverk, og som følge av dette har konsernet årlige forpliktelser 
til å levere konsesjonskraft til kommuner og fylker. Deler av forpliktelsen 
er med fysisk leveranse og deler har praksis med finansielt oppgjør der 
konsernet betaler forskjellen mellom spot- og konsesjonskraftprisen til 
den som har krav på konsesjonskraft. Ved utgangen av 2020 utgjorde 
konsesjonskraft med finansielt oppgjør et årlig volum på totalt 37 GWh 
(38 GWh). Plikten til å levere konsesjonskraft er ikke innregnet som en 
forpliktelse i balansen.

Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgifter er ikke innregnet som en forpliktelse i balansen. 
Betalte konsesjonsavgifter kostnadsføres når de påløper.

Andre forpliktelser

Andre forpliktelser som ikke avhenger av kraftpris innregnes til virkelig 
verdi med etterfølgende måling til amortisert kost.
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Note 4.2 Garantier

Hafslund Eco Vannkraft AS er selvskyldnerkausjonist for Hafslund Eco 
Vannkraft Innlandet AS’ rettidige oppfyllelse av alle forpliktelser i henhold 
til avtale om ansvarlig lån fra Eidsiva Energi AS på 1 917 mill. kroner. 
Dersom renter avkortes (i tilfellet resultat etter skatt ikke er tilstrekkelig til 
å betale rentene fullt ut) i større grad enn renter avkortes i henhold 
til tilsvarende bestemmelse i avtale om ansvarlig lån mellom Hafslund 
Eco AS og Hafslund Eco Vannkraft AS, skal Hafslund Eco Vannkraft AS 
kompensere Eidsiva Energi AS slik at renter avkortes forholdsmessig 
likt i begge låneforhold. Tilsvarende forplikter Eidsiva Energi AS seg til 
å kompensere Hafslund Eco AS på samme måte dersom betaling av 
renter i henhold til låneavtalen mellom Hafslund Eco AS og Hafslund 
Eco Vannkraft AS avkortes i større grad enn i låneavtalen mellom Eidsiva 
Energi AS og Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS. Formålet er å sikre at 
långiverne likebehandles under de to avtalene om ansvarlige lån.

Hafslund Eco Vannkraft AS har i løpet av 2020 avsluttet garantistillelsen 
som selvskyldnerkausjonist i NorthConnect KS på 1 mill. euro, og har etter 
dette ingen utestående garantier knyttet til NorthConnect KS.   

Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. 
Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2020 31 mill. kroner i skatte-
trekksgarantier (5 mill. kroner) og 21 mill. kroner i garantier for krafthandel 
(20 mill. kroner).

Mill. kroner 2020 2019

FINANSIELLE FORPLIKTELSER OVERFOR GRUNNEIER

Frikraft med netto finansielt oppgjør  447  253 

Kontanterstatninger  1 200  1 417 

Finansielle forpliktelser overfor grunneier  1 647  1 670 

ANDRE FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Øvrige finansielle forpliktelser  -    1 

Andre finansielle forpliktelser  -    1 

AVSETNINGER FORPLIKTELSER OVERFOR GRUNNEIER

Frikraft med fysisk oppgjør  33  33 

Avsetninger forpliktelser overfor grunneier  33  33 

Andre forpliktelser  1 680  1 704 

Note 4.1 Andre forpliktelser  
(forts.)
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Note 5.1 Finansielle instrumenter

Vesentlige regnskapsprinsipper
Finansielle instrumenter regnskapsføres når konsernet blir part i kontrakts- 
messige betingelser knyttet til instrumentet.

Klassifisering og måling

Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i tre kategorier: amortisert 
kost, virkelig verdi over utvidet resultat og virkelig verdi over resultatet. 
Klassifiseringen bestemmes ved førstegangsinnregning, og vurderingen 
er basert på konsernets forretningsmodell for styring av finansielle 
instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte 
finansielle instrumentet. Finansielle eiendeler reklassifiseres ikke etter 
førstegangsinnregning med mindre konsernet endrer sin modell for  
styring av finansielle eiendeler.

Amortisert kost

Finansielle eiendeler som konsernet holder for å motta kontraktsmessige 
kontantstrømmer innregnes til virkelig verdi og måles i senere perioder til 
amortisert kost. Dette gjelder i hovedsak instrumenter som kundefordringer, 
andre fordringer og bankinnskudd.

Finansielle forpliktelser innregnes til virkelig verdi og måles som hovedregel 
i senere perioder til amortisert kost. Finansielle forpliktelser som kontant- 
erstatninger til grunneiere med KPI-justering, leverandørgjeld, obligasjonslån, 
sertifikatlån og andre lån er klassifisert som amortisert kost.

Virkelig verdi over utvidet resultat

Konsernet har inngått kombinerte rente- og valutabytteavtaler for å 
veksle hovedstolbetalinger på lån i utenlandsk valuta til norske kroner. 
Valutadelen av derivatet er regnskapsmessig øremerket som sikrings- 
instrument i en kontantstrømsikring, med endring i virkelig verdi over 
utvidet resultat for den effektive delen av sikringen. I tillegg har konsernet 
innført sikringsbokføring på finansiell kraftsikring i 2020. Sikringsbokføring 
er videre omtalt i note 5.6 Derivater og sikring.

For finansielle forpliktelser vil endringer i virkelig verdi som skyldes endring 
i egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat, mens resterende verdi-
endring føres over resultatet.

Virkelig verdi over resultat

Finansielle eiendeler som verken måles til amortisert kost eller til virkelig 
verdi over utvidet resultat måles til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder 
primært finansielle kraftkontrakter, kraftderivater og valutaterminer.
Finansielle forpliktelser som ikke er klassifisert til amortisert kost eller 
som ikke er øremerket som sikringsinstrument innregnes til virkelig verdi 
og måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi med verdiendringer 
over resultatet. Dette gjelder i hovedsak erstatninger til grunneiere som 
varierer med kraftpris, samt finansielle kraftkontrakter, kraftderivater og 
valutaterminer som utgjør forpliktelser i balansen.

Fraregning av finansielle instrumenter

En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene til å motta kontantstrømmer 
fra eiendelen er utløpt, eller konsernet har overført sine rettigheter til å 
motta kontantstrømmer fra eiendelen og konsernet enten har overført 
alle vesentlige risikoer og fordeler knyttet til instrumentet, eller konsernet 
har overført sine rettigheter til å motta kontantstrømmer fra eiendelen og 

86Noter konsern



konsernet enten har overført eller beholdt alle vesentlige risikoer og 
belønninger knyttet til instrumentet, men har overført kontroll av eiendelen.

En finansiell forpliktelse fraregnes når den blir oppfylt, kansellert eller utløper. 
Når en eksisterende finansiell forpliktelse erstattes av en annen forpliktelse 
til samme långiver på vesentlig forskjellige vilkår, eller betingelsene for en 
eksisterende forpliktelse er vesentlig endret behandles dette som opphevelse 
av den opprinnelige forpliktelsen og det innregnes en ny forpliktelse. 
Differansen mellom de bokførte verdiene føres i resultatregnskapet.

Nettopresentasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er motregnet og presentert 
netto i balansen dersom det foreligger en juridisk håndhevbar rett til å 
motregne og det er en intensjon om å gjøre opp eiendelen og forplik-
telsen netto.

Note 5.1 Finansielle instrumenter  
(forts.)

Mill. kroner

Virkelig verdi 
over resultat

Virkelig verdi over 
utvidet resultat

Amortisert 
kost

Totalt

31. DESEMBER 2020

FINANSIELLE EIENDELER

Andre langsiktige fordringer  462  149  350  961 

Langsiktige derivater  -  1 061  -  1 061 

Kortsiktige derivater  147  -  -  147 

Kundefordringer  -  -  340  340 

Andre ikke rentebærende kortsiktige 
fordringer

 -  -  244  244 

Bankinnskudd o.l.  -  -  1 008  1 008 

Finansielle eiendeler  608  1 210  1 943  3 761 

FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Kortsiktig rentebærende gjeld  -  -  1 790  1 790 

Langsiktig rentebærende gjeld  -  -  18 460  18 460 

Kortsiktige derivater  65  -  -  65 

Andre forpliktelser  447  -  1 200  1 647 

Leverandørgjeld  -  -  396  396 

Annen kortsiktig ikke rentebærende 
gjeld

 -  -  882  882 

Finansielle forpliktelser  512  -  22 727  23 239 
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Note 5.1 Finansielle instrumenter  
(forts.)

Mill. kroner

Virkelig verdi 
over resultat

Virkelig verdi over 
utvidet resultat

Amortisert 
kost

Totalt

31. DESEMBER 2019

FINANSIELLE EIENDELER

Andre langsiktige fordringer  337  3  381  721 

Langsiktige derivater  -  883  -  883 

Kortsiktige derivater  45  -  -  45 

Kundefordringer  -  -  236  236 

Andre ikke rentebærende kortsiktige 
fordringer

 -  -  108  108 

Bankinnskudd o.l.  -  -  2 444  2 444 

Finansielle eiendeler  382  886  3 169  4 438 

FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Kortsiktig rentebærende gjeld  -  -  701  701 

Langsiktig rentebærende gjeld  -  -  18 199  18 199 

Kortsiktige derivater  28  -  -  28 

Langsiktige derivater  -  5  -  5 

Andre forpliktelser  253  -  1 417  1 670 

Leverandørgjeld  -  -  366  366 

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  -  -  831  831 

Finansielle forpliktelser  281  5  21 514  21 800 
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Note 5.2 Rentebærende gjeld

Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12.2020 31.12.2019

Sertifikatlån i det norske markedet 600 NOK 2020  -    600 

Sertifikatlån i det norske markedet 800 NOK 2021  800  -   

Sertifikatlån i det norske markedet 500 NOK 2021  500  -   

Den nordiske investeringsbank 3 120 NOK 2021-2030  3 120  3 221 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2022  400  400 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2022  500  500 

Privat plassering i det amerikanske markedet 75 USD 2023  642  659 

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2023  300  300 

Obligasjonslån i det norske markedet 450 NOK 2024  450  450 

Obligasjonslån i det norske markedet 293 NOK 2024  293  293 

Privat plassering i det amerikanske markedet 290 NOK 2024  290  290 

Obligasjonslån i det norske markedet 1 000 NOK 2025  1 000  -   

Privat plassering i det amerikanske markedet 25 USD 2026  214  220 

Privat plassering i det amerikanske markedet 910 NOK 2027  910  910 

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2028  415  405 

Obligasjonslån i det norske markedet 250 NOK 2029  250  250 

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2029  415  405 

Privat plassering i det amerikanske markedet 723 NOK 2029  723  723 

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2030  200  200 

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2031  200  200 

Privat plassering i det amerikanske markedet 125 USD 2031  1 070  1 099 

Privat plassering i det tyske markedet 30 EUR 2031  314  296 
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Note 5.2 Rentebærende gjeld  
(forts.)

Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12.2020 31.12.2019

Privat plassering i det amerikanske markedet 848 NOK 2032  848  848 

Privat plassering i det amerikanske markedet 600 NOK 2033  600  600 

Ansvarlig lån Oslo kommune 2 347 NOK 2037  2 347  2 347 

Ansvarlig lån Oslo Energi Holding AS (eid av Oslo kommune) 1 100 NOK 2037  1 100  1 500 

Ansvarlig lån Eidsiva Energi AS 1 917 NOK 2039  1 917  1 917 

Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner 19 817 18 632

Bokført verdi rentebærende gjeld knyttet til virkelig verdisikring 445 268

Opptrekksgebyr til amortisering -12  - 

Bokført verdi rentebærende gjeld 20 250 18 900

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld 1 790 701

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld 18 460 18 199
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Note 5.2 Rentebærende gjeld  
(forts.)

For alle lån som er trukket opp i utenlandsk valuta er det i tillegg inngått 
kombinerte rente- og valutabytteavtaler som veksler hovedstol i utenlandsk 
valuta til hovedstol i norske kroner. Tabellen på foregående side viser 
verdi av lånet omregnet til dagskurs på balansedatoen, før effekt av 
rente- og valutabytteavtaler. Konsernet har, som vist i tabellen på foregå-
ende side, ansvarlige lån fra henholdsvis Oslo kommune og Oslo Energi 
Holding AS (100 prosent eid av Oslo kommune). I tillegg har konsernet via 
selskapet Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS et ansvarlig lån til Eidsiva 
Energi AS på 1 917 mill. kroner. 

Per 31. desember 2020 hadde Hafslund Eco rentebærende gjeld på  
20 250 mill. kroner, hvorav 1 790 mill. kroner var kortsiktig. Konsernet 
har i perioden økt ekstern rentebærende gjeld med 2 800 mill. kroner, 
samt nedbetalt rentebærende gjeld med 1 601 mill. kroner herav 400 mill. 
kroner av det ansvarlige lånet til Oslo Energi Holding. Lånene er nærmere 
omtalt i note 5.4 Finansiell risikostyring og 9.1 Transaksjoner med nærstående.

Mill. kroner 2020 2019

ENDRINGER I RENTEBÆRENDE GJELD  

Rentebærende gjeld per 1. januar 18 900 21 584

Opptak av rentebærende gjeld 2 800 1 100

Nedbetaling av rentebærende gjeld -1 601 -5 848

Sum endringer som følge av kontantstrømmer fra finansiering 1 199 -4 748

Opptak av rentebærende gjeld som ikke har kontanteffekt  - 1 917

Effekt av valutakursendringer (ikke kontanteffekt) -14 51

Effekt av virkelig verdisikring (ikke kontanteffekt) 177 96

Andre endringer rentebærende gjeld uten kontanteffekt -12  - 

Sum endringer uten kontanteffekt 151 2 064

Rentebærende gjeld per 31. desember 20 250 18 900
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Note 5.3 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser

Tabellen viser udiskonterte kontantstrømmer fordelt på hvert intervall. 
Kombinerte rente- og valutabytteavtaler som veksler hovedstolbetalinger i 
utenlandsk valuta til hovedstolbetalinger i norske kroner er inntatt i tabellen 
uavhengig av om avtalene er klassifisert som forpliktelse eller eiendel i 
balansen, slik at tabellen netto viser hovedstolen som faktisk betales i 
norske kroner. 

Forfallsstruktur for forpliktelser knyttet til grunneiererstatninger og gratis- 
kraft er ikke tatt inn i tabellen da disse i det vesentlige er evigvarende 
kontrakter.

Mill. kroner

I løpet av 12 
måneder

1 til 3 år 3 til 5 år Over 5 år Sum per 
31.12.2020

FINANSIELLE FORPLIKTELSER KNYTTET 
TIL DERIVATER

Kombinerte valuta- og rentebytteavtaler  -   -213  -    -415  -627 

Valutaterminer  65  -    -    -    65 

Sum finansielle forpliktelser knyttet  
til derivater

 65  -213  -   -415 -563

ØVRIGE FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Rentebærende langsiktig gjeld  -    1 982  2 173  13 872  18 027 

Rentebærende kortsiktig gjeld  1 790  -    -    -    1 790 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  1 289  -    -    -    1 289 

Sum øvrige finansielle forpliktelser 3 079 1 982 2 173 13 872  21 106 

Mill. kroner

I løpet av 12 
måneder

1 til 3 år 3 til 5 år Over 5 år Sum per 
31.12.2019

FINANSIELLE FORPLIKTELSER KNYTTET 
TIL DERIVATER

Kombinerte valuta- og rentebytteavtaler  -    -    -230  -411  -641 

Valutaterminer  28  -    -    -    28 

Sum finansielle forpliktelser knyttet  
til derivater

28  -   -230 -411 -613

ØVRIGE FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Rentebærende langsiktig gjeld  -    1 460  2 132  14 338  17 931 

Rentebærende kortsiktig gjeld  701  -    -    -    701 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  1 197  -    -    -    1 197 

Sum øvrige finansielle forpliktelser 1 898 1 460 2 132 14 338 19 829
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Note 5.4 Finansiell risikostyring

Virksomheten i Hafslund Eco er eksponert for risiko på en rekke områder. 
De mest sentrale er av markedsmessig, regulatorisk, finansiell, operasjonell, 
omdømmemessig og politisk art. Risikostyring er en integrert del av 
konsernets forretningsvirksomhet og er innrettet for å sikre oppnåelsen 
av strategiske og operative mål. Det er etablerte retningslinjer og rammer 
for styring av risiko i forretningsområdene. Konsernets samlede risiko 
vurderes av revisjonsutvalget og av styret. Formålet med risikostyring er å 
ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet 
og utviklingsplaner.

Markedsrisiko
Som kraftprodusent er Hafslund Eco eksponert for bevegelser i markeds-
priser og volumusikkerhet, og styrer risiko gjennom markedsdeltagelse. 
Utviklingen i kraftpriser vil, sammen med faktorer som påvirker produksjons- 
volum, være av vesentlig betydning for finansielle resultater. Konsernets 
styring av risiko er knyttet til disponeringen av vannressursene i magasinene, 
samt inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter. Det er etablert strategi, 
systemer og rapporteringsrutiner for risikostyring knyttet til kraftproduksjonen. 
Eksponering skal alltid holdes innenfor vedtatte rammer og følges opp 
gjennom rapportering til ledelsen og til styret.

Innenfor vedtatte rammer prissikres deler av den fremtidige vannkraft-
produksjonen. Sikringsgraden kan variere og blir bestemt med bakgrunn i 
en samlet vurdering av markedspriser og utsikter i forholdene som påvirker 
kraftproduksjonen. I tillegg foretar konsernet aktiv posisjonstaking i kraft-
markedet. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som tar hensyn 
til grunnrentebeskatning, og økt spotpris skal gi en nøytral eller positiv 
effekt på forventet kontantstrøm etter skatt. I risikostyringen inngår  
rapportering av forventet utfallsrom for økonomiske resultater.

Instrumenter som kan benyttes til å prissikre fremtidig kraftproduksjon 
inkluderer bilaterale prissikringsavtaler, futures, forwardkontrakter, EPADer 
(Electricity Price Area Differentials) og opsjoner. Hafslund Eco oppnår 
områdepriser på det fysiske kraftsalget. Ved bruk av sikringsinstrumenter 
med andre prisreferanser vil sikringen kunne bli mindre effektiv, som 
følge av avvik mellom prisreferanse og områdepriser der konsernet 
har kraftproduksjon. Der det er hensiktsmessig kan konsernet benytte 
EPADer som sikring mot prisavvik.

Valutamarkedet benyttes til å styre valutarisikoen som oppstår gjennom 
sikring, og verdien av prissikret produksjon kan helt eller delvis valuta-
sikres fra euro til norske kroner ved hjelp av valutaterminer. Finansielle 
kontrakter gir konsernet følgende eksponering og sensitivitet ved +/- 30 
prosent endring i kraftprisen:

Finansielle kraftkontrakter  
Mill. kroner

Virkelig verdi 
31.12.2020

+30 % -30 %

Terminkontrakter  41 -285  285 

Industrikontrakt  149 -289  289 

Andre finansielle kraftavtaler  407  150 -150 

Sum effekt på resultat etter skatt  117 -117 

Sum effekt på egenkapitalen -224  224 
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Note 5.4 Finansiell risikostyring  
(forts.)

Renterisiko
Hafslund Eco er i hovedsak eksponert for renterisiko gjennom sine 
finansieringsaktiviteter i norske kroner og utenlandsk valuta (note 5.2 
Rentebærende gjeld). Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra 
operasjonell virksomhet er også til en viss grad følsom for renteendringer. 
Deler av den rentebærende gjelden har flytende rentebetingelser, noe som 
medfører at konsernet påvirkes av endringer i rentenivået. Eksponeringen 
styres primært gjennom bruk av instrumenter som balanserer vektingen av 
finansiering med flytende rente og finansiering med fastrentebetingelser.

Konsernets låneportefølje fordeler seg som følger på flytende og  
fast rente:

Gitt konsernets renteeksponering per 31. desember 2020 vil en rente-
endring på +/- 0,5 prosentpoeng over hele kurven påvirke konsernets 
resultat etter skatt med -/+30 mill. kroner (26 mill. kroner).

Ved utgangen av 2020 hadde 7 606 mill. kroner av konsernets gjelds- 
portefølje NIBOR som referanserente inkludert effekten av rente- og 
valutaswapper. Dette medfører at et eventuelt fremtidig bortfall av NIBOR 
til fordel for en alternativ referanserente vil ha innvirkning på konsernets 
renteeksponering. En arbeidsgruppe nedsatt av Norges Bank har foreslått 
reformert NOWA («Norwegian Overnight Weighted Average») som 
alternativ til NIBOR, men det er foreløpig ikke foreslått å avvikle NIBOR. 
En sentral forskjell mellom NIBOR og NOWA er at NIBOR er en fremad- 
skuende rente for en periode (for eksempel 3 måneder eller 6 måneder), 
mens NOWA er en historisk overnatten-rente basert på faktiske trans-
aksjoner i markedet for overnattenlån for et utvalg norske banker. 
Konsernet følger med på diskusjonen, og vil vurdere konsekvensene 
nærmere hvis det kommer et konkret forslag om avvikling av NIBOR. 

Hafslund Eco har en indirekte renterisiko i valuta- og kraftderivater,  
men av mindre omfang. Det er ikke observert noen korrelasjon mellom  
rentenivået og prisene i kraftmarkedet.

Hafslund Eco har ansvarlige lån på 1 100 mill. kroner fra Oslo Energi Holding AS 
(100 % eid av Oslo Kommune) og Oslo kommune på 2 347 mill. kroner 
per 31. desember 2020 (henholdsvis 1 500 og 2 347 mill. kroner). For 
2020 var snittrenten henholdsvis 4,34 og 4,90 prosent. Konsernet har 
også et ansvarlig lån fra Eidsiva Energi AS på 1 917 mill. kroner (1 917 mill. 
kroner), hvor snittrenten for 2020 var 4,90 prosent. Dersom årsresultatet 
for konsernet viser underskudd etter belastede renter, skal renten reduseres 
med enten underskuddet eller til kr 0. Reduksjonen er endelig og rente-

Fordeling av fast rente og flytende rente på konsernets 
låneportefølje

Nominelle beløp Nominelle beløp

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

FAST RENTE  

Lån med fast rente  9 414  8 714 

Effekt av renteswap -3 193 -3 193 

Lånebeløp med fast rente etter effekt av renteswapper  6 221  5 521 

FLYTENDE RENTE

Lån med flytende rente  4 413  3 514 

Effekt av renteswap  3 193  3 193 

Lånebeløp med flytende rente etter effekt av renteswapper  7 606  6 707 
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beløpet skal ikke betales på et senere tidspunkt. Disse lånene har dermed 
ikke den samme renteeksponeringen som de øvrige lånene. 

Valutarisiko
Samtlige lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket 
vekslet fra hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta til hovedstolbetalinger 
i norske kroner gjennom inngåelse av kombinerte rente- og valuta-
bytteavtaler. Pengeposter og lån i utenlandsk valuta vurderes til kurs på 
balansedagen. Valutatap eller valutagevinst ved omregning til kurs på 
balansedagen resultatføres som valutagevinst eller valutatap, med mindre 
posten inngår i et regnskapsmessig sikringsforhold og sikringen er effektiv 
( jf. note 5.6 Derivater og sikring). Eventuell ineffektivitet resultatføres. 

De nordiske kraftmarkedene har euro som handels- og clearingvaluta. 
Dette medfører at konsernet får de fleste av sine kraftinntekter fra fysisk 
og finansiell handel i euro. Konsernets kostnader er i hovedsak i norske 
kroner. Konsernet benytter valutaterminer for å redusere/sikre konse-
kvensene av manglende samsvar mellom inntekter i valuta og kostnader 
i norske kroner. Valutasikring foretas for fremtidig salg av kraft som er sikret 
ved kraftderivater og -avtaler. Spotsalg av kraft inntektsføres til valuta-
kurs på transaksjonstidspunktet. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta 
regnskapsføres til transaksjonskurs. Hovedvekten av kraftproduksjonen 
selges på Nord Pool Spot eller direkte til Fortum Hedging AS. Kraften 
selges i euro, som løpende veksles til norske kroner.

Note 5.4 Finansiell risikostyring  
(forts.)

Konsernet har inngått kombinerte rente- og valutabytteavtaler som 
reduserer valutaeksponering på lån i utenlandsk valuta. Endring i valuta-
kurs mot norske kroner vil dermed ikke ha vesentlig påvirkning på  
konsernets lånekostnader.

Kredittrisiko
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kunde-
fordringer og andre kortsiktige fordringer innenfor kjernevirksomheten, 
(note 5.10 Kundefordringer og andre fordringer) samt motpartsrisiko ved 
inngåelse av derivatkontrakter (note 5.6 Derivater og sikring).

Konsernets motparter for fysisk kraftsalg er i hovedsak Nord Pool Spot 
og Fortum Hedging AS. Konsernet har også inngått langsiktige bilaterale 
industrikontrakter med fysisk leveranse til norske industriaktører. 

For finansielle derivater er det inngått avtaler som tillater å motregne 
gevinst mot tap (ISDA-avtaler) med alle motparter. Handel i kraftderivater 
har i hovedsak oppgjør gjennom NASDAQ OMX Commodities og EEX 
(European Energy Exchange).

Kredittrisiko begrenses gjennom diversifisering og ved å definere en 
nedre grense for å godkjenne motparters kredittverdighet. Rente- og 
valutaderivater inngås kun med banker med minimum «investment 
grade»-rating. Kredittrisiko vurderes løpende på konsernets faktiske 
engasjementer. Ved inngåelse av nye engasjementer utføres det 
motpartsvurderinger.
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Note 5.4 Finansiell risikostyring  
(forts.)

Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene 
sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernet er 
eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er samsvar mellom kontant-
strømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontantstrømmen 
varierer med blant annet markedspriser, sesongsvingninger og investerings- 
nivå. Hafslund Eco eier gjennom Eidsiva Energi 50 prosent av Norges største 
nettselskap, Elvia, med 900 000 kunder. Nettvirksomhet er et naturlig 
monopol med offentlig regulerte inntekter som gir stabil og relativt 
forutsigbar inntjening. Eierskapet i Eidsiva Energi har en diversifiserende 
effekt, og bidrar blant annet til redusert likviditetsrisiko for konsernet.

Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig 
med likvide midler og ubenyttede kredittlinjer til enhver tid, slik at man 
kan innfri finansielle forpliktelser ved forfall, også ved ekstraordinære 
hendelser, uten å risikere uakseptable tap eller omdømme.

Konsernets rentebærende gjeld med forfallsdato er fremstilt i note 5.2 
Rentebærende gjeld. Forfallsstruktur for lån og øvrige finansielle  
forpliktelser, herav derivater og annen kortsiktig gjeld fremkommer av 
note 5.3 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser. Gjennom analyser av 
forventede inn- og utbetalinger og gjennomføring av kort- og langsiktige 
låneopptak minimeres likviditetsrisikoen. For å minimere refinansierings-
risikoen, det vil si risikoen for ikke å få refinansiert et lån eller dekket et 
kortsiktig likviditetsbehov til normale markedsmessige vilkår, har konsernet 
etablert langsiktige, kommitterte trekkrettigheter som sikrer tilgjengelig 
likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å oppnå finansi-

ering i markedene. Ubenyttede trekkrettigheter per 31. desember 2020 
utgjorde 2,5 mrd. kroner (1,5 mrd. kroner).

For å redusere likviditetsrisikoen har konsernet også en likviditetsreserve 
i form av bankinnskudd. Videre har man som en ekstra sikkerhet mot 
turbulente finansmarkeder og dermed mulig bortfall av enkelte finansier-
ingskilder etablert kredittlinjer på 400 mill. kroner i bank (ubenyttede).
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Note 5.5 Virkelig verdi

Vesentlige regnskapsprinsipper
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel 
eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom 
markedsdeltakere på måletidspunktet.

Virkelig verdi-hierarki:

Virkelig verdi-målinger klassifiseres etter følgende nivåer:

• Nivå 1: Verdsettelse er basert på noterte priser i aktive markeder for 
identiske eiendeler eller forpliktelser

• Nivå 2: Verdsettelse er basert på andre inndata enn noterte priser som 
omfattes av nivå 1, som er observerbare for eiendelen, enten direkte 
eller indirekte

• Nivå 3: Verdsettelse er basert på ikke-observerbare inndata for  
eiendelen eller forpliktelsen. 

Konsernet forsøker å maksimere bruken av observerbare data der dette 
er mulig.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Beregningen av virkelig verdi er gjort ved diskontering av fremtidige 
kontantstrømmer når det ikke finnes en notert markedspris i et aktivt 
marked. Markedsrentekurven er lagt til grunn ved diskontering av fremti-
dige kontantstrømmer. Markedsrentekurven utledes basert på tilgjengelige 
swap-renter.

For verdsettelse av finansielle kraftkontrakter og grunneiererstatninger 
som varierer med kraftpris er det benyttet terminkurven fra Nasdaq fem 
år frem i tid, og deretter er konsernets langsiktige prisforventninger lagt 
til grunn. De langsiktige prisforventningene er etter ledelsens oppfatning 
innenfor et rimelig intervall sammenliknet med kraftpriskurver fra eksterne 
aktører og analysebyråer.

For valutaterminer, kombinerte rente- og valutabytteavtaler, samt rente-
bytteavtaler er beregnet virkelig verdi rimelighetsvurdert mot verdsettelser 
fra kontraktsmotpart.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi:

Mill. kroner

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2020 
Sum virkelig 

verdi

31.12.2020 
Bokført 

verdi

FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL  
VIRKELIG VERDI

Andre langsiktige fordringer  -    -    611  611  611 

Rente- og valutaderivater  -    -    1 061  1 061  1 061 

Kraftderivater og valutaterminer  -    147  -    147  147 

Sum finansielle eiendeler målt til  
virkelig verdi

 -    147  1 672  1 818  1 818 

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL 
VIRKELIG VERDI

Kraftderivater og valutaterminer  -    65  -    65  65 

Grunneiererstatninger og frikraft  -    -    447  447  447 

Sum finansielle forpliktelser målt til 
virkelig verdi

 -    65  447  512  512 
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Note 5.5 Virkelig verdi  
(forts.)

Se note 5.2 Rentebærende gjeld for nærmere informasjon om konsernets 
rentebærende gjeld.

For andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost er amortisert kost 
tilnærmet lik virkelig verdi. Finansielle eiendeler målt til amortisert kost 
består i hovedsak av kundefordringer og andre fordringer hvor amortisert 
kost er tilnærmet lik virkelig verdi.

Omtale av vesentlige forhold

I løpet av rapporteringsperioden var det ingen endring i måling av virkelig 
verdi som medførte overføringer mellom nivå 1 og 2 og ingen overføringer 
inn og ut av nivå 3.

Mill. kroner

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2019 
Sum virkelig 

verdi

31.12.2019 
Bokført 

verdi

FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL  
VIRKELIG VERDI

Andre langsiktige fordringer  -    -   340  340  340 

Rente- og valutaderivater  -    -   883  883  883 

Kraftderivater  -    45  -    45  45 

Sum finansielle eiendeler målt til  
virkelig verdi

 -    45  1 223  1 268  1 268 

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL 
VIRKELIG VERDI

Rente- og valutaderivater  -    -    5  5  5 

Kraftderivater  -    28  -    28  28 

Grunneiererstatninger og frikraft  -    -    253  253  253 

Sum finansielle forpliktelser målt til 
virkelig verdi

 -    28  258  286  286 

Mill. kroner

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2020 
Sum virkelig 

verdi

31.12.2020 
Bokført 

verdi

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL 
AMORTISERT KOST

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  -    -    882  882  882 

Leverandørgjeld  -    -    396  396  396 

Grunneiererstatninger og frikraft  -    -    1 200  1 200  1 200 

Rentebærende gjeld  -    20 691  -    20 691  20 250 

Sum  -    20 691  2 477  23 168  22 727 

Mill. kroner

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2019 
Sum virkelig 

verdi

31.12.2019 
Bokført 

verdi

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL 
AMORTISERT KOST

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  -    -    831  831 831

Leverandørgjeld  -    -    366  366 366

Andre avsetninger og forpliktelser  -    -    1 670  1 670 1 670

Rentebærende gjeld  -    19 145  -    19 145 18 900

Sum  -    19 145  2 868  22 013 21 768
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Note 5.6 Derivater og sikring

Vesentlige regnskapsprinsipper

Introduksjon

Konsernet har inngått fysiske og finansielle kontrakter knyttet til sikring 
av inntekter fra fremtidig kraftproduksjon, veksling av rentebetingelser og 
sikring av valutaeksponering i forbindelse med låneopptak. 

Prissikring av fremtidig kraftproduksjon gjøres både ved bruk av derivater 
(futures og forwards) samt inngåelse av bilaterale industrikontrakter.
Konsernets industrikontrakter for fysisk leveranse av kraft nominert i euro 
sikringsbokføres som alt-i-ett-sikring sammen med veksling av valuta-
oppgjør fra euro til norske kroner. 

Konsernet har videre fysiske kraftkontrakter nominert i euro hvor selve 
kontraktene for levering av kraft i norske kroner er omfattet av eget 
bruk-unntaket, mens vekslingen fra norske kroner til euro er skilt ut som 
innebyggede valutaderivater. Disse valutaderivatene måles til virkelig 
verdi med verdiendringer over driftsresultatet.   

Derivater innregnes og måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi. 
Regnskapsføringen av tilhørende gevinst og tap avhenger av om deriva-
tene er utpekt som sikringsinstrumenter og hvorvidt sikringsforholdet er 
vurdert som en kontantstrømsikring eller en virkelig verdi sikring.

Sikring av låneopptak i valuta til norske kroner, basissikringen av kraftpris 
og den ene industrikontrakten er regnskapsmessige kontantsstrøm- 
sikringer. Verdiendringer som utgjør effektiv sikring føres over utvidet 
resultat, og blir liggende på sikringsreserven frem til kontraktene: 

1. går til leveranse

2. kjøpes tilbake eller 

3. ikke lenger tilfredsstiller kravene til sikringsbokføring. 

Ineffektiv del av sikringen, samt verdiendringer for øvrige kraftkontrakter 
og valuterminer føres over resultatet som «Annen gevinst/tap» under 
Driftsinntekter.  Sikringsbokføring for porteføljen for basissikring av  
inntekter fra fremtidig kraftproduksjon ble implementert 1. mars 2020. 

Sikringsbokføring

Generelt

Kriteriene for inngåelse av et sikringsforhold følger av konsernets  
risikohåndteringsstrategi og medfører en kvalitativ og fremoverskuende 
tilnærming til vurdering av sikringseffektivitet. Ved inngåelse av et sikrings-
forhold skjer det en øremerking og dokumentasjon av sikringsforholdet, 
hvor både sikringsobjekt og sikringsinstrument utpekes og kilder til 
ineffektivitet identifiseres. Konsernet øremerker kun kontrakter med 
eksterne parter som sikringsinstrumenter.

Sikringsbokføring av finansiell kraftsikring  

Porteføljen for basissikring er utpekt som sikringsinstrument, med unntak 
av EPADer for sikring av områdepris mot systempris. 
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benyttet en allokering av et intervall i sikringsrommet fra den første timen i 
måneden. Et volum tilsvarende det sikrede volumet fordeles på det 
tilgjengelige sikringsrommet per time fra og med den første timen i måneden. 

Ved inngåelse av finansielle sikringskontrakter øremerkes et intervall i 
sikringsrommet som knyttes til sikringsinstrumentet. I påfølgende perioder 
måles effektivitet i sikringen ved å sammenlikne verdiendring i sikrings- 
instrumentet mot verdiendring av forventet salg av kraft i det øremerkede 
intervallet. Både sikringsinstrument og sikringsobjekt er nominert i euro.     

Endringer i kontantstrømmene for finansiell kraftsikring med oppgjør mot 
systempris er forventet å være svært godt egnet til å utlikne endringer i 
forventet kontantstrøm fra svært sannsynlig salg av kraft slik at det er en 
sterk økonomisk sammenheng. Kredittrisiko anses ikke å være vesentlig.    

Ved hver rapporteringsperiode gjøres det en kvantitativ beregning av 
sikringseffektivitet, hvor verdiendring i sikringsobjekt måles opp mot 
verdiendring i sikringsinstrumentet. Effektiv andel av sikring føres mot 
sikringsreserven over utvidet resultat, mens ineffektiv del av sikringen 
presenteres som driftsinntekter på regnskapslinjen «Annen gevinst/tap». 

Ineffektivitet i sikringen kommer hovedsakelig fra to kilder:

1. Forskjell mellom systempris i sikringsinstrument og områdepris i  
sikringsobjekt. Historisk har det vært høy korrelasjon mellom pris- 
områdene NO1 og NO5 og den nordiske systemprisen.

2. Ulik prisprofil ved at sikringsinstrumentet leveres jevnt fordelt på alle 
timer i måneden, mens sikringsobjektet fordeles på sikringsrommet 
per time i et antall timer fra den første timen i måneden. Profileffekter 
kan komme fra prisforskjeller mellom dag og natt, helg og hverdag 
samt helligdager og hverdager. 

Note 5.6 Derivater og sikring 
(forts.)

År Kontraktsverdi (MEUR)

2021 -38

2022-2024 -42

Total -80

Sikringsinstrumentet per 31. desember 2020 kan oppsummeres som følger:  

Mill. kroner

Virkelig verdi sikringsinstrumenter Endring i virkelig verdi 
brukt for måling av 

ineffektivitet i perioden

31. desember 2020 Eiendeler Forpliktelser

Finansiell kraftsikring  - -84 -29

Industrikontrakter 149  - 146

Valutaterminer  - -45 -18

Totalt 149 -129 99

31. desember 2019 Eiendeler Forpliktelser

Industrikontrakter 3  -  18 

Valutaterminer  - -27 -6

Totalt 3 -27 12

Det utpekte sikringsobjektet er svært sannsynlig fremtidig salg av kraft. 
Sikringsrommet er definert som svært sannsynlig fremtidig produksjon 
av kraft fratrukket fastpriskontrakter med fysisk leveranse av kraft samt 
andre fysiske forpliktelser. For at objektet skal kunne måles pålitelig er det 
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Oversikring inntreffer dersom det er inngått sikringskontrakter for et 
større volum enn det tilgjengelige sikringsrommet. Oversikring presenteres 
tilsvarende som ineffektiv sikring.  

Sikringsforholdet påvirker utvidet resultat og resultatet som følger: 

Valutaterminene er utpekt som sikringsinstrumenter i en kontantstrøm-
sikring, mens euroeksponering som oppstår fra kontraktene er utpekt 
som sikringsobjektet. Det er ikke vurdert å være vesentlig kredittrisiko 
mot de bankene som valutaterminene er inngått med. Sikringsforholdet 
er å anse som en perfekt sikring.  

Note 5.6 Derivater og sikring 
(forts.)

Mill. kroner

Referanse Sikringsobjekt Valuta Pålydende Forfall Rentesats Regnskapslinje1

A Fastrentelån NOK 500 2022 4,35 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

B Fastrentelån USD 75 2023 4,77 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

C Fastrentelån USD 25 2026 4,95 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

D Fastrentelån JPY 5 000 2028 1,51 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

E Fastrentelån JPY 5 000 2029 1,38 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

F Fastrentelån NOK 250 2029 4,40 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

G Fastrentelån USD 125 2031 3,14 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

H Fastrentelån EUR 30 2031 2,29 %
Rentebærende 
langsiktig gjeld

Mill. kroner

Verdiendring 
sikringsinstrument

Verdiendring 
sikringsobjekt

Andel effektiv sikring 
over utvidet resultat

Resultatført 
ineffektivitet

31. desember 2020  128 -128  128  -   

31. desember 2019 -12  12 -12  -   

1Første års avdrag er klassifisert som rentebærende kortsiktig gjeld. 

Mill. kroner

Verdiendring 
sikringsinstrument

Verdiendring 
sikringsobjekt

Andel effektiv sikring 
over utvidet resultat

Resultatført 
ineffektivitet

31. desember 2020 -29  44 -24 -5

Sikringsobjektet er ikke innregnet i balansen.

Sikringsbokførte industrikontrakter og tilknyttede valutaterminer   

Industrikontrakter nominert i euro for fysisk leveranse av kraft er øremerket 
i sin helhet til virkelig verdi i balansen. Dette omfatter leveranse av kraft fra 
2021 til 2030 og totale kontraktsverdier på 111 mill. euro. Av dette beløpet er 
55 mill. euro vekslet til norske kroner ved hjelp av valutaterminer, tilsvarende 
581 mill. kroner. Konsernet har påberopt sikringsbokføring for både 
industrikontrakter og valutaterminer.  

Industrikontrakter som gir sikre kontantstrømmer i euro er utpekt som 
sikringsinstrument i en kontantstrømsikring. Sikringsobjektet er fremtidig 
salg av kraft i euro som vil skje under kontraktene. Det er vurdert at det 
ikke er vesentlig kredittrisiko knyttet til kontraktene. Industrikontraktene 
sikrer seg selv og er dermed en perfekt sikring.

Sikring av låneforhold

Konsernet har følgende sikringsforhold: (pålydende: + viser hovedstol 
konsernet betaler og – viser hovedstol konsernet mottar).
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Note 5.6 Derivater og sikring 
(forts.)

Mill. kroner

Referanse Sikringsinstrument Valuta Pålydende Forfall Rentesats Regnskapslinje

A Rentebytteavtale NOK -500 2022 4,35 % Langsiktige derivater

A Rentebytteavtale NOK 500 2022 3M NIBOR +2,8 % Langsiktige derivater

B Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -75 2023 4,77 % Langsiktige derivater

B Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 429 2023 3M NIBOR +0,86 % Langsiktige derivater

C Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -25 2026 4,95 % Langsiktige derivater

C Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 143 2026 3M NIBOR +0,86 % Langsiktige derivater

D Kombinert rente- og valutabytteavtale JPY -5 000 2028 1,51 % Langsiktige derivater

D Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 301 2028 6M NIBOR +0,92 % Langsiktige derivater

E Kombinert rente- og valutabytteavtale JPY -5 000 2029 1,38 % Langsiktige derivater

E Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 296 2029 6M NIBOR +0,87 % Langsiktige derivater

F Rentebytteavtale NOK -250 2029 4,40 % Langsiktige derivater

F Rentebytteavtale NOK 250 2029 3M NIBOR +2,4 % Langsiktige derivater

G Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -125 2031 3,14 % Langsiktige derivater

G Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 1 036 2031 3M NIBOR +1,524 % Langsiktige derivater

H Kombinert rente- og valutabytteavtale EUR -30 2031 2,29 % Langsiktige derivater

H Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 237 2031 6M NIBOR +1,1 % Langsiktige derivater
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Valutarisiko

Konsernet har som policy å redusere valutarisiko ved at hovedstolbetalinger 
og fastrentebetalinger i utenlandsk valuta veksles til norske kroner i et 
1:1-forhold ved hjelp av kombinerte rente- og valutabytteavtaler. I de 
kombinerte avtalene veksles også rentebetingelsene fra fast til flytende 
rente, slik at konsernet mottar faste rentebetalinger i utenlandsk valuta 
og betaler flytende rente i norske kroner. Vekslingen fra fast til flytende 
rente i utenlandsk valuta er behandlet som en virkelig verdi sikring, mens 
veksling fra flytende rente og hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta til 
flytende rente og hovedstolbetalinger i norske kroner er behandlet som 
en kontantstrømsikring.

Kontantstrømmer på hovedstolbetalinger og flytende rentebetalinger i 
utenlandsk valuta er utpekt som sikringsobjekt, og tilsvarende kontant-
strømmer fra den kombinerte avtalen er utpekt som sikringsinstrument. 
Basismarginen er ekskludert fra det utpekte sikringsinstrumentet.

Det er en økonomisk sammenheng mellom sikringsobjekt og sikrings- 
instrument siden de sentrale betingelsene for veksling fra utenlandsk 
valuta til norske kroner samsvarer. Vurdering av sikringseffektivitet gjøres 
på kvalitativ basis.

Verdiendringer på den effektive delen av sikringen føres mot utvidet 
resultat frem til den perioden hvor verdiendringer på sikringsobjektet 
påvirker resultatregnskapet. Den ineffektive delen av sikringen kostnads-
føres og presenteres i regnskapslinjen «Andre finansinntekter/kostnader.» 

Ineffektivitet i sikringen kan komme fra effekten på virkelig verdi av  
kredittrisiko som påvirker sikringsinstrumentet, men ikke sikringsobjektet. 
Ineffektiv del av sikringen som er ført over resultatet som finanskostnader 
er uvesentlig for 2020 og 2019.

Oppsummering kontantstrømsikring låneforhold 

Sikringsobjekt og sikringsinstrument påvirker balanse og resultat  
som følger:

Note 5.6 Derivater og sikring 
(forts.)

Mill. kroner

Verdiendring  
sikringsobjekt

Verdiendring  
sikringsinstrument

Andel effektiv  
sikring

Resultatført  
ineffektivitet

31. desember 2020  9 -9  9 

31. desember 2019 17 -17 17

Konsernets sikringsinstrumenter er presentert på regnskapslinjen 
Derivater, og er innregnet i balansen til følgende beløp:

Mill. kroner

Virkelig verdi sikringsinstrumenter Endring i virkelig verdi 
brukt for måling av 

ineffektivitet i perioden

31. desember 2020 Eiendeler Forpliktelser

Kombinerte valuta- og renteavtaler  1 030 - 151

Rentebytteavtaler  31 - 32

Totalt 1 061 - 183

31. desember 2019 Eiendeler Forpliktelser

Kombinerte valuta- og renteavtaler 879  -  55 

Rentebytteavtaler  4 -5 -23

Totalt 883 -5 32
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Bevegelser i kontantstrømsikringsreserven:

Den sikrede risikoen er verdiendringer av fastrentebetalingene som i 
hovedsak følger av endringer i swap-renter (OIS) og NIBOR-renter. 

Det er en økonomisk sammenheng mellom sikringsobjekt og sikrings-
instrument siden de sentrale betingelsene for veksling av rentebetingelser 
fra fast til flytende rente likner. Vurdering av sikringseffektivitet gjøres på 
kvalitativ basis.

Ineffektivitet i sikringen kan komme fra ulike oppgjørstidspunkter for 
rentebetalinger/rentefastsettelse mellom sikringsobjekt og sikrings- 
instrument samt effekten på virkelig verdi av kredittrisiko som påvirker 
sikringsinstrumentet, men ikke sikringsobjektet.

Ineffektiv del av virkelig verdi sikringen som ble ført over resultatet i  
regnskapslinjen «Andre finansinntekter/kostnader» i 2020 og 2019  
er uvesentlig.

Note 5.6 Derivater og sikring 
(forts.)

Virkelig verdisikring
Konsernets låneportefølje inkluderer både lån med faste og flytende 
rentebetingelser, samt at konsernet har inngått derivatkontrakter for å 
veksle rentebetingelser på enkelte lån fra fast til flytende rente. 

Renteeksponering

Obligasjonslån som er tatt opp i norske kroner hvor det er inngått rente-
bytteavtaler fra fast til flytende rente er vurdert som virkelig verdi sikring. 
Tilsvarende utpeking gjelder for rentesikring fra fast til flytende rente i 
utenlandsk valuta fra kombinerte valuta- og rentebytteavtaler. Konsernet 
har implementert endringene knyttet til rentereform, som gir midlertidig 
lettelse ved å gi adgang til å legge til grunn at vurderingene rundt sikrings-
forholdet ikke påvirkes som følge av usikkerhet ved rentereform.

Mill. kroner

Finansiell  
kraftsikring

Industrikontrakter 
og valutaterminer

Rente og  
valutabytteavtaler Totalt

1. januar 2019 - - -57 -57

Verdiendring effektiv sikring  - -12 17 5

Utsatt skatt  - 9 -4 5

31. desember 2019  - -3 -44 -47 

Verdiendring effektiv sikring -24 128 9 114

Utsatt skatt 5 -82 -2 -79

31. desember 2020 -19 43 -37 -12 
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Note 5.7 Kapitalstyring

Hafslund Ecos kapitalstyring skal sikre finansiell fleksibilitet på kort og 
lang sikt, og at konsernet kan opprettholde høy kredittverdighet. Det er 
en målsetting å ha en kontantstrøm som sikrer konkurransedyktig 
avkastning til eier gjennom en kombinasjon av utbytte og verdiøkning på 
aksjene uten at dette går på bekostning av konsernets kreditorer. 
Konsernets likviditetsreserve, utover kontanter og kontantekvivalenter, 
består av ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter. Hafslund Eco har tilgang 
til diversifiserte lånekilder og benytter i hovedsak obligasjonslån, bank og 
internasjonale private placement-markeder.

Konsernet har langsiktig finansiering og ubenyttede kredittfasiliteter som 
sikrer handlefrihet, også i perioder hvor det er vanskelig å få finansiering 
i markedene.

Låneporteføljen (eksklusive ansvarlige lån) har en balansert sammensetning 
av lån med forfallsstruktur mellom 1 og 13 år med en veid gjennomsnittlig 
løpetid på 6 år. Forfallsstrukturen på konsernets rentebærende lån og 
andre finansielle forpliktelser er vist i note 5.2 Rentebærende gjeld og 
note 5.3 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser.

Ved utgangen av 2020 hadde konsernet ubenyttede trekkrettigheter 
som er tilstrekkelige til å dekke konsernets refinansieringsbehov de 
neste 12 måneder. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå i 
Hafslund Eco, og kapitalbehov i respektive datterselskaper dekkes normalt 
gjennom interne lån og gjennom konsernkontosystem i bank i kombinasjon 
med egenkapital. Kapitalstruktur i datterselskapene tilpasses forretnings-
messige hensyn, samt juridiske og skattemessige hensyn. Konsernet 
legger vekt på en balansert og forsvarlig kapitalsammensetning som 

opprettholder en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen og omfanget 
av virksomheten.

Konsernet har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Enkelte av 
avtalene har bestemmelser om at det ikke skal avhendes vesentlige 
eiendeler uten etter samtykke, og en eierskapsklausul som sier at over 
50 prosent av aksjekapitalen i Hafslund Eco AS skal eies direkte eller 
indirekte av Oslo kommune. Konsernet har ingen andre finansielle 
covenants i låneavtalene.

Konsernet har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative 
og kvalitative faktorer som påvirker kredittverdigheten. Hafslund Eco har 
ambisjon om å opprettholde en «Investment grade»-kredittprofil og 
overvåker kapitalstyringen blant annet ved å følge utviklingen i egenkapital- 
andelen, netto rentebærende gjeld og kontantstrøm fra driften. Konsernets 
kapital består av netto rentebærende gjeld og egenkapital. Konsernet er 
ikke pålagt eksterne krav med hensyn til styring av kapitalstruktur annet 
enn det som følger av markedets forventninger og eiers krav om utbytte.
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Note 5.7 Kapitalstyring 
(forts.)

Note 5.8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 5.9 Andre langsiktige fordringer

Vesentlige regnskapsprinsipper 

Alle langsiktige fordringer forfaller senere enn ett år etter balansedagen. 
Virkelig verdi av langsiktige fordringer tilsvarer balanseført verdi.

Hafslund Eco AS har ingen egne aksjer. Samtlige aksjer er eid av Oslo 
kommune. Utbetalt utbytte i perioden var 700 mill. kroner til Oslo kommune, 
173 mill. kroner fra Hafslund Eco Vannkraft AS til Eidsiva Energi AS og  
195 mill. kroner til minoritetsaksjonærer, til sammen 1 068 mill. kroner. 

Mill. kroner 2020 2019

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD 

Kortsiktig rentebærende gjeld  1 790  701 

Langsiktig rentebærende gjeld1  13 096  12 435 

Verdiendring låneportefølje/virkelig verdisikring -445 -268 

Langsiktige rentebærende fordringer  -153  -84 

Bankinnskudd o.l.  -1 008  -2 444 

Netto rentebærende gjeld 31. desember  13 280  10 340 

Ubenyttede trekklinjer 31. desember  2 900  1 800 

EGENKAPITALANDEL

Egenkapital  25 838  25 645 

Eiendeler  57 807 57 812

Egenkapitalandel  31. desember 45 % 44 %

Mill. kroner 2020 2019

ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

Andre langsiktige rentebærende fordringer  153  84 

Andre langsiktige ikke rentebærende fordringer  759  471 

Overfinansiert pensjonsordning  242  120 

Langsiktig aksjeinvesteringer  49  46 

Andre langsiktige fordringer 31. desember 1 203 721

Mill. kroner Antall aksjer Aksjekapital Overkurs Innskutt egenkapital

INNSKUTT EGENKAPITAL

Per 31. desember 2020  100 000  100  15 295  15 395 

1Ansvarlig lån på til sammen 5 364 mill. kroner (5 764 mill. kroner) medtas ikke i beregningen av netto rentebærende gjeld.

106Noter konsern



Note 5.10 Kundefordringer og andre fordringer

Vesentlige regnskapsprinsipper

Kundefordringer inneholder både fordringer som oppstår som følge av 
kontrakter med kunder og andre typer fordringer. Fordringer som  
oppstår som følge av kontrakter med kunder innregnes til avtalt beløp, 
redusert med forventet kredittap. Andre fordringer og tidsavgrensnings-
poster innregnes til virkelig verdi og måles i etterfølgende perioder til 
amortisert kost.

Vesentlige estimater og forutsetninger

Feil vurdering av kundenes betalingsevne vil kunne medføre tap på  
fordringer som dermed må nedskrives over resultatet. Konsernet estimerer 
forventede tap basert på erfaringstall og avsetter for dette. Konsernet 
har vurdert at kredittrisikoen er akseptabel.

Note 5.11 Bankinnskudd o.l.

Vesentlige regnskapsprinsipper

Bankinnskudd o.l. er likvide midler og består av bankinnskudd.

Omtale av vesentlige forhold

Konsernets tilgjengelige betalingsmidler består hovedsakelig av bankinn-
skudd. I tillegg har konsernet en kassekreditt på 400 mill. kroner som var 
ubenyttet per 31. desember 2020. Konsernet har videre en kassekreditt 
på 50 mill. euro til å dekke daglig markedsoppgjør for futureskontrakter på 
Nasdaq OMX Clearing AB. 48 mill. euro var ubenyttet pr 31. desember 2020.

Hafslund Eco AS har en syndikert trekkfasilitet på 1 500 mill. kroner 
med løpetid til juli 2022 og en bilateral trekkfasilitet på 1 000 mill. kroner 
med løpetid til mars 2022. Trekkfasilitetene benyttes som back-stop 
for låneforfall og generell likviditetsreserve. Begge var ubenyttet per 
31. desember 2020.  

Mill. kroner 2020 2019

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer  340  236 

Kundefordringer 31. desember  340  236 

ANDRE FORDRINGER

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer  244  107 

Påløpt inntekt/forskuddsbetalte kostnader  -    2 

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer 31. desember  244  108 

Mill. kroner 2020 2019

BANKINNSKUDD O.L.

Bankinnskudd o.l.  951  2 177 

Skattetrekk (bundne midler)  -    25 

Andre bundne midler  57  242 

Bankinnskudd o.l. 31. desember  1 008  2 444 
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Konsernet har konsernkontosystem i Nordea og DNB. Et konsernkonto-
system innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Hafslund 
Eco AS’ konti utgjør eneste direkte mellomværende med banken, mens 
innskudd og trekk på de respektive datterselskapenes konti betraktes 
som interne mellomværende med Hafslund Eco AS.

Av andre bundne midler utgjør 57 mill. kroner (242 mill. kroner) sikkerhets-
stillelse knyttet til krafthandelsvirksomheten og 0 mill. kroner (25 mill. kroner) 
sikkerhetsstillelse for skattetrekk. Konsernet kjøper bankgarantier som 
sikkerhetsstillelse for skattetrekk og andre forpliktelser. Det vises til 
note 4.2 Garantiansvar for ytterligere informasjon.

Note 5.12 Leverandørgjeld og annen kortsiktig ikke 
rentebærende gjeld

Vesentlige regnskapsprinsipper

Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er 
levert fra leverandørene til den ordinære driften. Hovedregel er at leveran-
dørgjeld og annen kortsiktig gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom 
den forfaller innen ett år. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld måles 
til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring og ved etterfølgende 
måling til amortisert kost. 

Note 5.11 Bankinnskudd o.l. 
(forts.)

Mill. kroner 2020 2019

LEVERANDØRGJELD

Leverandørgjeld  396  366 

Leverandørgjeld 31. desember  396  366 

ANNEN KORTSIKTIG IKKE RENTEBÆRENDE GJELD

Merverdiavgift  101  206 

Lønnsposter  37  48 

Påløpt rentekostnad  452  404 

Annen kortsiktig gjeld  291  173 

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld 31. desember  882  831 
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Note 5.13 Finansposter

Vesentlige regnskapsprinsipper

Valutagevinst eller tap som oppstår fra operasjonell sikring av kraftsalget 
rapporteres som annen gevinst/tap under driftsinntekter. Verdiregulering 
av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta føres som valutagevinst/tap 
under finansinntekter/finanskostnader.

Omtale av vesentlige forhold

Gevinst ved salg av nettvirksomheten på -38 mill. kroner utgjør en del av 
pro-contra oppgjøret i etterkant av transaksjonen med Eidsiva Energi i 
2019. Se nærmere omtale i note 1.5 Transaksjoner og hendelser i 2020.

Mill. kroner 2020 2019

RENTEINNTEKTER

Renteinntekter  4  18 

Andre finansinntekter  -    1 

Renteinntekter  4  19 

RENTEKOSTNADER

Rentekostnader -636 -568

Balanseførte rentekostnad 25 35

Rentekostnader IFRS 16 -3 -1

Rentekostnader -614 -534

GEVINST VED SALG NETTVIRKSOMHET

Gevinst ved salg av nettvirksomhet -38  3 

Gevinst ved salg av nettvirksomhet -38  3 

ANDRE FINANSINNTEKTER/KOSTNADER

Valutatap/gevinst 24 -17

Verdiendring fordring regnskapsført til virkelig verdi 5 13

Gevinst ved salg av aksjer -15  -   

Andre finanskostnader/ inntekter -10 -11

 Andre finansinntekter/kostnader 6 -14

Netto finansposter -642 -526
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Note 6.1 Skatt

Generell informasjon
Utover alminnelig inntektsskatt er Hafslund Ecos kraftproduksjonsvirksomhet 
underlagt de særskilte reglene for beskatning av vannkraftforetak. 
Konsernet belastes derfor også grunnrenteskatt og naturressursskatt.
 
Alminnelig inntektsskatt

Skattekostnaden for alminnelig inntektsskatt består primært av betalbar 
skatt og endring utsatt skatt. Betalbar inntektsskatt er beregnet med 22 
prosent (22 prosent) av skattemessig resultat. Utsatt skatt beregnes på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskaps-
messig verdi av eiendeler og gjeld, samt fremførbart underskudd, hvor en 
skattesats på 22 prosent (22 prosent) benyttes.

Grunnrenteskatt

Grunnrenteskatten er overskuddsavhengig og utgjør 37 prosent (37 
prosent) av netto grunnrenteinntekt for hvert kraftverk. Grunnrente-
inntekten blir beregnet på grunnlag av hvert kraftverks produksjon time 
for time, multiplisert med spotprisen i den korresponderende timen. For 
leveranser av konsesjonskraft og industrikraftkontrakter med varighet 
over 7 år brukes faktisk oppnådde priser. Den beregnede inntekten 
reduseres med driftskostnader, skattemessige avskrivninger og en friinntekt 
for å komme frem til netto grunnrenteinntekt. Friinntekten fastsettes på 
grunnlag av den gjennomsnittlige skattemessige verdien av driftsmidlene 
for året i kraftverket multiplisert med en normrente. Normrenten for 2020 
var 0,3 prosent (1,2 prosent).

Negativ grunnrenteinntekt som har oppstått i et kraftverk fra og med 
2007 kan samordnes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. 
Negativ grunnrenteinntekt som har oppstått før 2007 tillagt renter kan 
fremføres mot positiv grunnrenteinntekt, men kun for det samme kraft-
verket. Negativ grunnrenteinntekt inngår som en del av grunnlaget for 
beregning av utsatt skatt/skattefordel i grunnrentebeskatningen i den 
grad den kan sannsynliggjøres anvendt.

Grunnrenteskatt i resultatet består av årets betalbare grunnrenteskatt 
pluss endringen i utsatt grunnrenteskatt. Utsatt grunnrenteskatt beregnes 
på samme måte som utsatt skatt på ordinær overskuddsskatt, med 
nominell grunnrentesats på 37 prosent (37 prosent).

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på 
grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon 
de siste syv årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre (1,3 øre) per kWh. 
Naturressursskatten kan avregnes mot betalbar alminnelig inntektsskatt. 
Naturressursskatt til fremføring er nettoført mot utsatt skatt i balansen. 
Dersom det er sannsynlig at naturressursskatten representerer en 
endelig betaling, hvor motregning ikke er sannsynlig, kostnadsføres den 
i resultatregnskapet.

Eiendomsskatt

Kraftproduksjonsvirksomheten belastes også med eiendomsskatt som 
utgjør inntil 0,7 prosent av en beregnet takstverdi.

Eiendomsskatt resultatføres som en driftskostnad. Se note 2.4 
Eiendomsskatt og andre pålagte kostnader og erstatninger.
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Note 6.1 Skatt 
(forts.)

Vesentlige regnskapsprinsipper
Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto så langt konsernet 
har en juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser, og eiendelene 
og forpliktelsene er til samme skattemyndighet. Tilsvarende gjelder for 
utsatt skatt og utsatt skattefordel knyttet til grunnrenteskatt. Utsatte 
skatteposisjoner knyttet til alminnelig inntektsskatt kan ikke utlignes mot 
utsatte skatteposisjoner knyttet til grunnrenteskatt.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er lagt til grunn i skatte-
skjemaene der gjeldende lovverk er gjenstand for fortolkning. Basert på 
ledelsens vurdering foretas avsetninger til forventede skattebetalinger 
der dette anses nødvendig.

Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt balanse-
føres for den del av totalen som forventes å kunne nyttiggjøres i løpet 
av en 10-årsperiode. Ved utgangen av 2020 er et underskudd på 340 mill. 
kroner (348 mill. kroner) ikke balanseført som utsatt skattefordel. Med en 
nominell skattesats på 37 prosent tilsvarer dette en utsatt skattefordel på 
126 mill. kroner (129 mill. kroner) som ikke er balanseført.

Tidspunkt for når negativ grunnrenteinntekt kan komme til anvendelse 
estimeres på grunnlag av forventinger om normalproduksjon og prisbaner.

Mill. kroner 2020 2019

SPESIFIKASJON AV SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt 173 733

Endring utsatt skatt -62 199

Betalbar skatt på grunnrente 76 1 195

Endring utsatt skatt på grunnrente inkl. negativ grunnrente -37 -13

Naturressursskatt 211 185

Naturressursskatt utliknet mot betalbar skatt -152 -185

Naturressursskatt til fremføring -69 18

For lite/mye avsatt i tidligere år -19 2

Andre poster 2 -1

Årets skattekostnad 123 2 133
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Note 6.1 Skatt 
(forts.)

Mill. kroner 2020 2019

SPESIFIKASJON AV UTSATT SKATT OVER UTVIDET RESULTAT

Sikringsreserve 22 % 25 1

Sikringsreserve 37 % 54 -6

Estimatavvik pensjoner 22 % 1 1

Estimatavvik pensjoner 37 % -3 13

Utsatt skatt over utvidet resultat 78 9

AVSTEMMING AV NOMINELL SKATTESATS MOT 
EFFEKTIV SKATTESATS

Resultat før skatt 1 163 3 835

Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 611 74

Resultat før skatt justert - grunnlag for beregning av 
effektiv skattesats

552 3 761

22 % (22 %) av resultat før skatt justert 121 827

22 % (22 %) av permanente forskjeller 11 1

22 % (22 %) av estimatavvik pensjon 1  - 

Betalbar grunnrenteskatt 76 1 195

Endring utsatt skatt negativ fremførbar grunnrenteinntekt (37 %) -10 -87

Endring utsatt skatt grunnrente (37 %) -28 74

For lite/mye avsatt i tidligere år -19 2

Andre poster -29 120

Årets skattekostnad 123 2 133

Effektiv skattesats 22 % 57 %

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

SPESIFIKASJON AV UTSATT SKATT

Alminnelig inntektsskatt

Derivater 1 145 1 220

Fordringer 482 12

Kraftkontrakter 191 288

Anleggsmidler 16 023 16 038

Avsetning for forpliktelser -2 507 -2 429

Pensjoner 62 44

Fremførbart underskudd -256 -532

Sum 15 139 14 641

Anvendt skattesats 22 % 22 %

Utsatt skatt (skattefordel) 3 331 3 221

Naturressursskatt til fremføring -84 -15

Netto utsatt skatt (skattefordel) 3 247 3 206

Herav balanseført utsatt skattefordel  -  - 

Herav balanseført utsatt skatt 3 146 3 206

Herav reklassifisert til betalbar skatt damsak 101  - 
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Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

SPESIFIKASJON AV UTSATT SKATT

Grunnrenteskatt

Anleggsmidler 14 073 13 327

Fordringer -9 11

Pensjoner 78 66

Industrikontrakter 149 3

Avsetning for forpliktelser -1 267 -60

Negativ grunnrenteinntekt inkl. rente -1 662 -1 645

Ikke-balanseført negativ grunnrenteinntekt 340 348

Sum 11 704 12 051

Anvendt skattesats 37 % 37 %

Utsatt skatt grunnrente 4 330 4 459

Herav balanseført utsatt skattefordel -479 -479

Herav balanseført utsatt skatt 4 641 4 939

Herav reklassifisert til betalbar skatt damsak 169  - 

Utsatt skatt/-skattefordel i balansen:

Utsatt skattefordel -479 -479

Utsatt skatt 7 788 8 146

Sum 7 309 7 667

Note 6.1 Skatt 
(forts.)
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Note 6.2 Skattemessig behandling av kostnader til 
damrehabilitering 

Konsernet har rehabilitert en rekke av sine dammer som en konsekvens av 
endret damsikkerhetsforskrift i 2010. Hafslund Eco har fulgt kraftbransjens 
rettsoppfatning, og har krevd skattemessig fradrag i det året kostnadene 
har påløpt. 

I oktober 2020 ble rettsforholdet endelig avklart i en dom fra Høyesterett. 
Dommen stadfester at kostnadene er skattemessig aktiveringspliktige 
og skal avskrives over 67 eller 40 år, og skal følgelig ikke kostnadsføres 
det året kostnadene har påløpt. Hafslund Eco har mottatt varsel om 
endring av skatteligning for årene 2012-2018, og forventer også å få 
varsel for 2019. Regnskapsmessig medfører dette en reklassifisering fra 
utsatt skatt til betalbar skatt i konsernets balanse. Foreløpig beregning 
viser estimert likviditetseffekt i 2021 i størrelsesorden 250 - 300 mill. kroner 
knyttet til omgjøring av likning 2012-2019 som følge av endret skattemessig 
behandling av kostnader til damrehabilitering.

Det er avsatt 20 mill. kroner for estimerte renter i tilknytning til omgjøring 
av ligning. I tillegg er 270 mill. kroner reklassifisert fra utsatt til betalbar 
skatt per 31. desember 2020.
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Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer   
Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer i Hafslund Eco i 2020

1 Gjelder opparbeidet bonus for den aktuelle perioden. Bonus for konsernledelsen var i 2020 maksimalt 25 prosent av 
grunnlønn. Som følge av usikkerheten knyttet til covid-19-pandemien og endrede markedsutsikter så valgte konsernledelsen 
å avstå fra bonus for 2020. Styret har startet arbeidet med å vurdere bonusstrukturen for konsernet fremover.
2 Inkluderer også honorar for arbeid i revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg.
3 Fra 01.01-31.05.2020: Konserndirektør Prosjekter.

Info fra dato Til og med Navn Stilling Lønn, feriepenger 
og honorar 

Bonus1 Naturalytelser Pensjonskostnad Lån 31.12.20

01.01.2020 31.12.2020 Finn Bjørn Ruyter Konsernsjef 4 654 145  - 350 416 693 378  - 

01.01.2020 31.12.2020 Heidi Ulmo Konserndirektør Økonomi og finans 2 888 529  - 282 697 428 196  - 

01.01.2020 31.12.2020 Martin S. Lundby3 Konserndirektør Utvikling og vekst 1 996 707  - 160 331 259 760  - 

01.01.2020 31.12.2020 Alf Inge Berget Konserndirektør Produksjon 2 837 182  - 300 706 306 943  - 

01.01.2020 31.12.2020 Stig Morten Løken Konserndirektør Teknisk 1 913 553  - 145 512 248 601  - 

01.01.2020 31.12.2020 Anders Østby Konserndirektør Kraftmarked 1 969 723  - 174 902 256 291  - 

01.01.2020 31.12.2020 Toril Benum Konserndirektør Ny Energi 2 095 451  - 224 146 291 602  - 

01.01.2020 31.05.2020 Tore Olaf Rimmereid Visekonsernsjef og konserndirektør strategi 1 161 384  - 88 674 167 478 -

01.01.2020 31.05.2020 Siw Hellesen Konserndirektør HR og organisasjonsutvikling 819 375  - 93 089 99 827 -

01.01.2020 31.05.2020 Per-Arne Torbjørnsdal Konserndirektør kommunikasjon og juridisk 873 813  - 79 806 121 970 -

01.01.2020 31.12.2020 Alexandra Bech Gjørv2 Styreleder 481 820  -  -  - -

01.01.2020 31.12.2020 Bente Sollid Storehaug2 Styremedlem 246 105  -  -  - -

01.01.2020 31.12.2020 Bjørn Erik Næss2 Styremedlem 277 973  -  -  - -

01.01.2020 31.12.2020 Bård Vegar Solhjell2 Styremedlem 246 105  -  -  - -

01.01.2020 31.12.2020 Mari Thjømøe2 Styremedlem 277 973  -  -  - -

01.01.2020 31.12.2020 Arvid Amundsen Styremedlem (ansatt representant) 885 666 12 600 48 131 75 823 -

01.01.2020 31.12.2020 Jan Petter Knudsen Styremedlem (ansatt representant) 1 002 729 12 600 8 254  - -

01.01.2020 31.12.2020 Gunnar Ola Braaten2 Styremedlem (ansatt representant) 1 483 350 12 600 11 638 83 585 -
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Oversikten viser godtgjørelse til ledende ansatte i Hafslund Eco-konsernet 
for 2020 og 2019. Styrehonorar og honorar for arbeid i kompensasjons- og 
revisjonsutvalg gjelder Hafslund Eco AS. 

Info fra dato Til og 
med

Navn Stilling Lønn, feriepenger 
og honorar 

Bonus1 Naturalytelser Pensjons-
kostnad

Lån 31.12.19

01.01.2019 31.12.2019 Finn Bjørn Ruyter Konsernsjef 4 558 848 708 948 315 330 661 371 425 000

01.01.2019 31.12.2019 Tore Olaf Rimmereid Visekonsernsjef og konserndirektør Strategi 2 987 922 439 034 198 834 406 277  - 

01.09.2019 31.12.2019 Heidi Ulmo3 Konserndirektør Økonomi og finans 972 729 121 540 77 564 155 808 160 000

01.01.2019 31.08.2019 Martin S. Lundby (konstituert til 31.8.2019)3 Konserndirektør Økonomi og finans 1 042 901 194 709 55 096 115 716 581 250

01.01.2019 31.12.2019 Alf Inge Berget
Konserndirektør Produksjon og administrerende direktør  

Hafslund Eco Vannkraft AS
2 629 377 425 872 227 207 237 653 726 666

01.01.2019 30.09.2019 Kristin Lian
Konserndirektør Nett og administrerende direktør  

Hafslund Nett AS
1 912 126 470 602 154 600 187 486 200 000

01.01.2019 31.12.2019 Toril Benum Konserndirektør og administrerende direktør Ny Energi 2 039 490 342 585 227 083 271 896 530 000

01.01.2019 31.12.2019 Siw Hellesen Konserndirektør HR og organisasjonsutvikling 1 936 801 325 456 190 875 249 473 525 000

01.01.2019 31.12.2019 Per-Arne Torbjørnsdal Konserndirektør Kommunikasjon og juridisk 2 154 562 319 298 156 027 249 625 550 000

01.01.2019 31.12.2019 Anders Østby Konserndirektør kraftmarked 1 811 116 300 140 166 833 233 700 535 000

01.10.2019 31.12.2019 Stig Morten Løken
Konserndirektør Teknisk og administrerende direktør  

Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS
488 568 80 013 36 109 34 574  - 

01.01.2019 31.12.2019 Alexandra Bech Gjørv Styreleder 402 175  -  -  -  - 

01.01.2019 31.12.2019 Bente Sollid Storehaug Styremedlem 244 863  -  -  -  - 

01.01.2019 31.12.2019 Bjørn Erik Næss2 Styremedlem 286 063  -  -  -  - 

01.01.2019 31.12.2019 Bård Vegar Solhjell Styremedlem 244 863  -  -  -  - 

01.01.2019 31.12.2019 Mari Thjømøe2 Styremedlem 286 063  -  -  -  - 

01.01.2019 31.12.2019 Arvid Amundsen Styremedlem (ansatt representant) 865 962 43 100 46 068 51 232  - 

01.01.2019 30.09.2019 Per Luneborg2 Styremedlem (ansatt representant) 869 349  - 6 661 -  - 

01.01.2019 30.09.2019 Johnny Kjønås Styremedlem (ansatt representant) 985 005  - 8 580 85 535  - 

02.10.2019 31.12.2019 Jan Petter Knudsen Styremedlem (ansatt representant) 237 577  - 1 869 1 881  - 

02.10.2019 31.12.2019 Gunnar Ola Braaten Styremedlem (ansatt representant) 358 737 35 590 2 715 42 020  - 

Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer   
Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer i Hafslund Eco i 2019

1 Gjelder opparbeidet bonus for den aktuelle perioden. Bonus for konsernledelsen er maksimalt 25 prosent av grunnlønn.
2 Inkluderer også honorar for arbeid i revisjonsutvalg.
3 Lønn under permisjon er ikke medtatt i oversikten.
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Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte    
og styremedlemmer 
(forts.)

Konsernledelsen i 2020:

Styrets kompensasjonsutvalg

Styret i Hafslund Eco AS har et særskilt kompensasjonsutvalg. 
Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning til styret i alle saker som gjelder 
selskapets vederlag til administrerende direktør. Utvalget skal holde seg 
orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til 
ledende ansatte i virksomheten. I tillegg er utvalget rådgivende organ for 
konsernsjef med hensyn til kompensasjonsordninger som omfatter alle 
ansatte i betydelig grad, herunder Hafslund Ecos bonussystem 
og pensjonsordning.

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Godtgjørelse til ledende ansatte i Hafslund Eco følger retningslinjer og 
erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
Styret utarbeider erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse 
til konsernsjefen og konsernledelsen. Denne er inntatt nedenfor. 

Retningslinjer for godtgjørelse til øverste ledelse i  
Hafslund Eco-konsernet

Retningslinjene skal danne utgangspunkt for godtgjørelsesfastsettelse 
til konsernsjef og konsernledelsen i Hafslund Eco-konsernet. 
Retningslinjene skal være i tråd med Oslo kommunes retningslinjer for 
kompensasjonsordninger for ledende ansatte i aksjeselskaper som er 
majoritetseid av Oslo kommune.

Styret

Styret skal vedta konsernsjefens betingelser, samt føre tilsyn med de 
generelle vilkårene for andre ledende ansatte i konsernet. Vilkårene 
skal vurderes årlig og vedtas av styret. Dersom konsernsjefen ønsker 
å tilby godtgjørelse til medlem av konsernledelsen eller øvrige ledende 
ansatte som går utover hva som følger av disse retningslinjer skal dette 
fremlegges styret for godkjenning. Styret skal i så fall begrunne i styre-
protokollen hvorfor retningslinjene fravikes i det enkelte tilfellet.
Styret skal videre fastsette vilkårene for konsernets insentivprogram  
for ledere og nøkkelpersoner basert på innstilling fra administrasjonen  
og kompensasjonsutvalget.

Betingelser konsernsjef

Godtgjørelse til konsernsjef skal være konkurransedyktig i forhold til 
ansvarsforhold og industri, samt reflektere den ansattes erfaring og 
kompetansenivå. Godtgjørelsen bestod i 2020 av fastlønn, bonus og

Navn Stilling Kommentar

Finn Bjørn Ruyter Konsernsjef

Heidi Ulmo Konserndirektør Økonomi og finans

Martin S. Lundby1 Konserndirektør Utvikling og vekst

Alf Inge Berget Konserndirektør Produksjon

Stig Morten Løken Konserndirektør Teknisk

Anders Østby Konserndirektør Kraftmarked

Toril Benum Konserndirektør Ny Energi

Tore Olaf Rimmereid Visekonsernsjef og konserndirektør Strategi Til og med 01.05.2020

Siw Hellesen Konserndirektør HR og organisasjonsutvikling Til og med 01.05.2020

Per-Arne Torbjørnsdal Konserndirektør Kommunikasjon og juridisk Til og med 01.05.2020

1Fra 01.01-31.05.2020: Konserndirektør Prosjekter.
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pensjon etter konsernets gjeldende ordninger for konsernledelsen, og 
driftstilskudd til bilhold. Bonusordningen var begrenset oppad til 25 prosent 
av fastlønn, men konsernsjefen valgte sammen med øvrig konsernle-
delse å avstå fra bonus for 2020 som følge av usikkerhetene knyttet 
til covid-19-pandemien og endrede markedsutsikter. Konsernsjefen 
mottar naturalytelser på nivå med øvrige ledende ansatte i konsernet. 
Pensjonsalderen er 70 år, og konsernsjefen er medlem av konsernets 
obligatoriske tjenestepensjonsordning (OTP) med 6 prosent av lønn 
mellom 1 og 7,1 G og 18 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. For grunnlønn 
over 12 G skal det utbetales en pensjonskompensasjon på 16 prosent 
brutto for inntekt over 12 G. Denne ordningen forutsetter at konsernsjefen 
er en del av innskuddspensjonsordningen. Konsernsjefen har rett til å 
avslutte arbeidsforholdet med AFP etter de til enhver tid gjeldende regler. 
Konsernsjefen har en uførepensjonsordning på 66 prosent ytelse for 
lønn over 12 G og har i tillegg en kollektiv ulykkesforsikring. Konsernsjefen 
har seks måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har 
han på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 12 måneder 
(etter utløp av oppsigelsestid). I etterlønnen gjøres fratrekk for mottak 
av lønn fra eventuell ny arbeidsgiver i etterlønnsperioden. Fratrekket 
gjøres med 66 prosent av det laveste beløpet av månedlig etterlønn og 
ny arbeidsinntekt.

Betingelser øvrig konsernledelse

Godtgjørelse til øvrig konsernledelse bestod i 2020 av fastlønn, bonus, 
driftstilskudd til bilhold og pensjon etter konsernets gjeldende ordninger 
for konsernledelsen. Bonusordningen var begrenset oppad til 25 prosent 
av fastlønn, men konsernledelsen valgte i 2020 å avstå fra bonus som 

følge av usikkerhetene knyttet til covid-19-pandemien og endrede 
markedsutsikter. Konsernledelsen mottar naturalytelser på nivå med 
øvrige ledende ansatte. Konsernledelsen har pensjon etter konsernets 
gjeldende ordninger for ansatte. Konsernledelsen som er en del av inn-
skuddspensjonsordningen får pensjonskompensasjon på 16 prosent 
brutto for inntekt over 12 G. Ordningen er tilsvarende ordningen som for 
øvrige ansatte i konsernet med innskuddspensjonsordning og lønn over 
12 G. Konsernledelsen har en uførepensjonsordning på 66 prosent ytelse 
for lønn mellom 12 G og 30 G.

Konsernledelsen har seks måneders oppsigelsestid. Ved opphør av 
arbeidsforholdet har konsernledelsen på visse vilkår rett til lønn i inntil 
12 måneder (etter utløp av oppsigelsestid). I etterlønnen gjøres fratrekk 
for mottak av lønn fra eventuell ny arbeidsgiver i etterlønnsperioden. 
Fratrekket gjøres med 66 prosent av det laveste beløpet av månedlig 
etterlønn og annen arbeidsinntekt.

Fastlønn

Fastlønn til konsernledelsen fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvars-
nivå, kompetanse og lengde i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig 
i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.

Årlig bonus

Styret vurderer å avvikle individuell bonusordning og vil se det opp mot 
en samlet lønnsvurdering i konsernet. Individuell bonusordning har vært 
begrenset oppad til 25 prosent av fastlønn for konsernsjef og øvrig konsern-
ledelse. Bonusen ble fastsatt årlig og konsernmål ble besluttet av styret. 

Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte    
og styremedlemmer 
(forts.)
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Pensjoner

Ledende ansatte og øvrige ledere skal ha pensjonsordning i tråd med 
den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i konsernet. For ansatte 
i konsernet som er medlem av obligatorisk tjenestepensjon er det en 
tilleggsordning for pensjon av lønn over 12 G. Det utbetales en pensjons-
kompensasjon på 16 prosent brutto for inntekt over 12 G. Lederens  
pensjonsalder er 70 år. Lederen har rett til tidligere fratreden i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale. Konsernledelsen har en 
uførepensjonsordning på 66 prosent ytelse for lønn mellom 12 G og 30 G.

Oppsigelsestid og etterlønn

Ledende ansatte og øvrige ledere skal ha en oppsigelsestid på 6 måneder. 
I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 6 til 12 måneder 
utover ordinær oppsigelsestid benyttes. Etterlønnen gir ikke grunnlag for 
beregning av feriepenger eller pensjonsytelser. Ved mottak av lønn fra 
ny arbeidsgiver i etterlønnsperioden skal etterlønnen reduseres med 66 
prosent av det laveste beløpet av månedlig etterlønn og ny månedslønn. 
Begynner lederen i ny stilling før utløp av oppsigelsestiden skal reduksjons-
mekanismen gjelde for hele etterlønnsperioden. Etterlønn gir arbeidsgiver
i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 15 rett til på ethvert tidspunkt å 
kunne avslutte ansettelsesforholdet uten ytterligere begrunnelse mot 
betaling av etterlønn.

Bilhold

Til bilhold kan det tildeles driftstilskudd. 

Naturalytelser

Naturalytelser skal i hovedsak knyttes til utgifter til bredbånd (mulighet for 
å jobbe fra hjemmet), mobiltelefon og avis.

Ferie

Øverste ledelse har rett til ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser, 
og de til enhver tid gjeldende interne regler for konsernet. Feriepenger 
beregnes på grunnlag av grunnlønn. Tilleggsytelser inngår ikke i 
beregningsgrunnlaget.

Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte    
og styremedlemmer 
(forts.)
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Note 7.2 Pensjoner

Hafslund Eco har plikt til å ha pensjonsordninger for sine ansatte etter lov 
om tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger, som omfatter både 
ytelses- og innskuddsbaserte ordninger, tilfredsstiller kravene i loven. Per 
31. desember 2020 var 430 ansatte omfattet av konsernets pensjons- 
ordninger, herav 85 i offentlige ytelsesplaner, 14 i private ytelsesplaner og 
331 ansatte i innskuddsbaserte ordninger. Ytelsesplanene gir rett til 
definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptje-
ningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Pensjons-ordningene 
er organisert i Hafslund E-CO Pensjonskasse og forsikringsselskap. I  
tillegg ytes enkelte pensjoner direkte fra selskapene.

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i 
fondsbaserte ordninger

1 692 1 540

Virkelig verdi av pensjonsmidler -1 832 -1 659

Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i  
fondsbaserte ordninger

-140 -120

Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger  55 49

Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl. arbeidsgiveravgift) -86 -70

Balanseført netto pensjonsforpliktelse -156 -51

Balanseført netto overfinansiert ordning 242 121

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

ENDRINGER I YTELSESBASERTE PENSJONSFORPLIKTELSER 
GJENNOM ÅRET

Pensjonsforpliktelse per 1. januar  1 589  3 007 

Arbeidsgiveravgift  1  2 

Nåverdien av årets pensjonsopptjening  11 23

Rentekostnad  36  40 

Planendringer  -   -74

Estimatendringer  187  54 

Utbetalte ytelser -78 -78

Forpliktelser ved salg og kjøp av virksomhet  -    -1 385 

Pensjonsforpliktelse per 31. desember  1 747  1 589 

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

ENDRING VIRKELIG VERDI AV PENSJONSMIDLER I LØPET 
AV ÅRET:

Virkelig verdi av pensjonsmidler per 1. januar  1 659  3 436 

Renteinntekt  38  40 

Estimatendringer  193  59 

Totalt tilskudd  16  40 

Totale utbetalinger fra fond -74 -78

Pensjonsmidler ved oppgjør og oppkjøp  - -1 838

Virkelig verdi av pensjonsmidler per 31. desember  1 832  1 659 
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Note 7.2 Pensjoner 
(forts.)

Diskonteringsrenten er lik veiledende diskonteringsrente beregnet av Norsk 
Regnskapsstiftelse pr. 31. august 2020 basert på foretaksobligasjoner 
med fortrinnsrett (OMF). Årlig lønnsvekst tilsvarer veiledende forutsetning 
for lønnsvekst fra Norsk Regnskapsstiftelse.

Demografiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningene, er 
basert på uføregrunnlaget IR73 omregnet til intensitetsmetode og døde-
lighetstabellen K2013BE.

Sensitiviteten til pensjonsforpliktelsen for endring i de vektede økonomiske 
forutsetninger er:

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: 2020 2019

Diskonteringsrente 1,50 % 2,30 %

Avkastning 1,50 % 2,30 %

Årlig lønnsvekst 2,00 % 2,25 %

G-regulering 1,75 % 2,00 %

Regulering av løpende pensjon, offentlig ordning 1,00 % 1,25 %

Mill. kroner 2020 2019

Årets pensjonsopptjening  12  13 

Netto rentekostnad -2  -   

Arbeidsgiveravgift  1  -   

Resultatført planendring  -   -79

Pensjonskostnad ytelsesplaner 11 -65

Pensjonskostnad tilskuddsplaner 26  11 

Totale pensjonskostnader 37 -54

Påvirkning på pensjonsforpliktelsen

Økonomiske forutsetninger Endring Økning i  
forutsetning

Reduksjon i  
forutsetning

Diskonteringsrente 0,5 % -6,9 % 7,7 %

Lønnsvekst 0,5 % 0,4 % -0,4 %

G-regulering 0,5 % 6,7 % -6,0 %

Forventet levetid 1 år 4,5 % -4,5 %
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Note 7.2 Pensjoner 
(forts.)

Pensjonsmidlene er investert i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, 
aksjer og eiendom. Obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er 
utstedt av norske og utenlandske stater, kommuner, finansinstitusjoner 
og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret til norske kroner. 
Aksjeinvesteringene omfatter både norske og utenlandske aksjer.
Eiendomsinvesteringene er i norsk næringseiendom. Estimatavviket er 
fordelt forholdsmessig mellom de enkelte aktivaklasser.

Pensjonsmidlene består av:

Ordningens innskudd er investert som følger i 2020:

Ordningens innskudd er investert som følger i 2019:

Fra 1. januar 2020 er offentlig tjenestepensjon for ansatte født etter 
31. desember 1962 endret. Som følge av dette settes opptjent alders- 
pensjonsrettigheter frem til 31. desember 2019 for ansatte født etter 
31. desember 1962 som oppsatt rett. Opptjening av alderspensjon fra 
og med 1. januar for disse ansatte vil i offentlig pensjon skje i en såkalt 
påslagsmodell (”Påslagsordningen”). Hafslund Eco har, etter forankring 
med tillitsvalgte, valgt å ikke gå over til ny offentlig tjenestepensjon 
(”Påslagsordningen”). Ansatte dette gjelder for er istedenfor overført til 
konsernets innskuddsordning med tilhørende risikodekninger. Konsernet 
valgte å innarbeide i aktuarberegningen per 31. desember 2019 effekt av 
at ansatte født etter 31. desember 1962 går over til innskuddsordning og 
at ”gammel” offentlig tjenestepensjonsordning avvikles fra 31. desember 
2019. Overgangen til innskuddspensjon medførte at balanseført 
pensjonsforpliktelse ble redusert med 40,8 mill. kroner per 31. desember 
2019 sammenlignet med året før.

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

Egenkapitalinstrumenter 743 41 % 635 38 %

Rentebærende instrumenter 932 51 % 879 53 %

Eiendom 157 9 % 144 9 %

Virkelig verdi pensjonsmidler 1 832 100 % 1 659 100 %

Mill. kroner

Nivå 1 
Børsnoterte 

priser

Nivå 2  
Observerbare 

priser

Nivå 3 
Ikke observerbare 

priser

Totalt

Egenkapitalinstrumenter  -    743  -    743 

Rentebærende instrumenter  -    931  -    931 

Eiendom  -    -    157  157 

Totalt  -    1 675  157  1 832 

Mill. kroner

Nivå 1 
Børsnoterte 

priser

Nivå 2  
Observerbare 

priser

Nivå 3 
Ikke observerbare 

priser

Totalt

Egenkapitalinstrumenter  -    635  -    635 

Rentebærende instrumenter  -    879  -    879 

Eiendom  -    -    144  144 

Totalt  -    1 515  144  1 659 
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Note 8.1 Konsoliderte selskaper

Vesentlige regnskapsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter Hafslund Eco AS og dets datterselskaper. 
Som datterselskap regnes alle foretak hvor konsernet har kontroll.
Normalt anser Hafslund Eco at de har kontroll når konsernet innehar 
minst 50 prosent av stemmerettighetene i et foretak.

Hafslund Eco AS eier 57,2 prosent av aksjene i Hafslund Eco Vannkraft AS. 
Eidsiva Energi AS eier resterende 42,8 prosent. Gjennom sitt eierskap i 
Eidsiva Energi AS på 50 prosent er Hafslund Eco sin effektive eierandel i 
Hafslund Eco Vannkraft 78,6 prosent. Se også note 3.5 Tilknyttede  
selskaper og felleskontrollert virksomhet for hvordan eierskapet reflekteres 
i konsernregnskapet.

Datterselskaper direkte eid fra 
Hafslund Eco AS

Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Hafslund AS Oslo 100,0 % 100,0 %

Hafslund Eco Vannkraft AS Oslo 57,2 % 57,2 %

Hafslund Produksjon Holding AS Oslo 90,0 % 90,0 %

Oslo Lysverker AS Oslo 100,0 % 100,0 %

Hafslund Hovedgård AS Sarpsborg 100,0 % 100,0 %

Hafslund Ny Energi AS Oslo 65,0 % 65,0 %

Selskaper kontrollert  
av datterselskaper

Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Hafslund Handel AS Oslo 100,0 % 100,0 %

Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS Lillehammer 100,0 % 100,0 %

Hafslund Produksjon AS Askim 100,0 % 100,0 %

Oppland Energi AS Lillehammer 100,0 % 100,0 %

Sarp Kraftstasjon AS Askim 100,0 % 100,0 %

Mork Kraftverk AS Oslo 67,0 % 67,0 %

Hallingfisk AS Hol 68,5 % 68,5 %

Mijas IV AS Oslo 100,0 % 100,0 %
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Note 8.2 Ikke-kontrollerende eierinteresser

Vesentlige regnskapsprinsipper

IFRS regulerer ikke hvordan man skal behandle tilfeller hvor et morselskap 
eier et datterselskap hvor en andel av datterselskapet eies gjennom et 
selskap som innregnes etter egenkapitalmetoden. 

Konsernet har valgt å benytte den såkalte «look-through approach» 
hvor eierandelen inkluderes i morselskapets eierandel når andel av ikke-
kontrollerende eierinteresser skal beregnes.

Fra 30. september 2019 er det en ikke-kontrollerende eierinteresse i 
Hafslund Eco Vannkraft AS på 21,4 prosent som ved bruk av «look-through
approach» fremkommer som følger:

Tabellen til høyre gir en oversikt over informasjon som relaterer seg til 
konsernets datterselskaper hvor det er vesentlige ikke-kontrollerende 
eierinteresser, før konsernelimineringer. Datterselskapet Hafslund Eco 
Vannkraft AS var 100 prosent eid inntil gjennomføringen av transaksjonen

med Eidsiva Energi 30. september 2019. Hafslund Eco Vannkraft og 
Hafslund Produksjon er underkonsern i Hafslund Eco konsern og  
informasjonen er gitt på underkonsernnivå.

Ikke-kontrollerende eierinteresser ved "look-through approach" Eierandel

Konsernets direkte eierandel 57,2 %

Konsernets eierandel gjennom 50 % eierandel i Eidsiva Energi 21,4 %

Konsernets eierandel - "look-through approach" 78,6 %

Sum eierinteresser 100,0 %

Ikke-kontrollerende eierinteresser ved "look-through approach" 21,4 %

2020

Mill. kroner

Hafslund Eco 
Vannkraft

Hafslund  
Produksjon Holding

Andre Konsern

Ikke-kontrollerende  
eierinteresser (%)

21,4 % 10,0 %

Anleggsmidler 34 170 11 281

Omløpsmidler 2 097 75

Langsiktig gjeld -25 768 -3 056

Kortsiktig gjeld -1 696 -92

Netto eiendeler 8 804 8 207

Netto eiendeler tilordnet  
ikke-kontrollerende eierinteresser

1 794 821 17 2 632

Salgsinntekter 1 902 382

Årsresultat 392 91

Utvidet resultat 69  - 

Totalresultat 461 91

Årsresultat tilordnet  
ikke-kontrollerende eierinteresser

84 9 -7  87 

Utvidet resultat tilordnet  
ikke-kontrollerende eierinteresser

15  -  -    15 
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Note 8.2 Ikke-kontrollerende eierinteresser 
(forts.)

2019

Mill. kroner

Hafslund Eco 
Vannkraft 

Hafslund Produksjon 
Holding

Totalt

Ikke-kontrollerende eierinteresser (%) 21,4 % 10,0 %

Anleggsmidler 33 358 11 263

Omløpsmidler 4 612 686

Langsiktig gjeld -25 897 -2 982

Kortsiktig gjeld -2 927 -628

Netto eiendeler 9 147 8 338

Netto eiendeler tilordnet  
ikke-kontrollerende eierinteresser

1 860 839 2 699

Salgsinntekter 4 162 1 224

Årsresultat 1 475 442

Utvidet resultat 12  - 

Totalresultat 1 487 442

Årsresultat tilordnet  
ikke-kontrollerende eierinteresser

221 44  265 

Utvidet resultat tilordnet  
ikke-kontrollerende eierinteresser

3  -  3 

I tillegg til ikke-kontrollerende eierinteresser i 2019-tabellen er det 
ikke-kontrollerende eierinteresser på til sammen 2 mill. kroner i 
andre datterselskaper.
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Note 9.1 Transaksjoner med nærstående

Alle datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger som 
spesifisert i notene 8.1 Konsoliderte selskaper, 3.5 Tilknyttede selskaper 
og felleskontrollert virksomhet og 3.6 Felleskontrollerte ordninger og felles 
drift er nærstående parter av konsernet. Konsernets ledelse og styre er 
også definert som nærstående, som spesifisert i note 7.1 Godtgjørelse til 
ledende ansatte og styremedlemmer. Transaksjoner med datterselskap 
elimineres i konsernregnskapet og opplyses ikke om i denne noten.

Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i Hafslund Eco AS.

Ansvarlig lån fra Oslo kommune 

Konsernet har et ansvarlig lån fra Oslo kommune med utestående låne-
beløp per 31. desember 2020 på 2 347 mill. kroner (2 347 mill. kroner). 
Påløpte renter på lånet var 115 mill. kroner (128 mill. kroner) per 31. desember 
2020. Lånet hadde en rentesats på 4,90 prosent, er avdragsfritt og har 
forfall 31. desember 2037.

Ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS

Konsernet har et ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS, som er 100 prosent 
eid av Oslo kommune, med et utestående lånebeløp per 31. desember 
2020 på 1 100 mill. kroner (1 500 mill. kroner). Påløpte renter på lånet var 
61 mill. kroner per 31. desember 2020 (73 mill. kroner). Lånet ble opprettet 
i forbindelse med etableringen av Hafslund Eco. Lånet hadde en rente-
sats på 4,34 prosent, er avdragsfritt og har forfall 31. desember 2037.

Den 11. februar 2019 avsa Oslo tingrett skjønn knyttet til fastsettelse av 
løsningssum for minoritetsaksjonærene i tidligere Hafslund ASA. Tingretten 
konkluderte med en markedsverdi på aksjene i Hafslund ASA på 147,13 
kroner per aksje, sammenlignet med 96,76 kroner per aksje som var 

tvangsinnløsningsprisen fra 3. august 2017. Oslo Energi Holding AS anket 
tingrettens avgjørelse, og saken var oppe som overskjønn i Borgarting 
lagmannsrett. Lagmannsretten konkluderte 26. august 2020, og satt 
løsningssummen til 137,50 kroner per aksje. Som del av oppgjøret til 
minoritetsaksjonærene ble 400 mill. kroner av det ansvarlige lånet tilbake-
betalt til Oslo Energi Holding AS.

Ansvarlig lån fra Eidsiva Energi

Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS har et ansvarlig lån fra den 50 prosent 
eide felleskontrollerte virksomheten Eidsiva Energi AS med utestående 
beløp per 31. desember 2020 på 1 917 mill. kroner (1 917 mill. kroner). 
Påløpte renter på lånet var 94 mill. kroner per 31. desember 2020 (26 mill. 
kroner). Lånet hadde en rentesats på 4,90 prosent, er avdragsfritt og har 
forfall 31. desember 2039.

Fordring på Fredrikstad Energi AS

Konsernet har en langsiktig fordring pålydende 49 mill. kroner på det 
tilknyttede selskapet Fredrikstad Energi AS i form av et obligasjonslån 
notert på Nordic ABM. Lånet har forfall 19. desember 2114. Fredrikstad 
Energi AS kan innfri første gang 29. desember 2025 (calldato) og deretter 
hvert 5. år frem til forfall.

Rentesats er 7 prosent frem til calldato 2025 og deretter 1-års NOK  
renteswap-rente pluss margin på 3,5 prosent. Fra og med 10 år etter 
calldato i 2025 økes marginen til 4,5 prosent. Lånet har en betingelse 
om såkalt forbigått kupongbetaling dersom rentedekningsgraden faller 
under 2,5 prosent. Rente for 2020 ble betalt fullt ut med 3 mill. kroner. 
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Note 9.2 Usikre forpliktelser

Hafslund Energy Trading

Hafslund Energy Trading LLC (”HET”), eid av Hafslund Produksjon Holding, 
drev krafthandelsvirksomhet i California, USA, i årene 1999 til 2001. Det 
oppstod en kraftkrise og det har siden 2001 foreligget uenighet mellom 
HET og offentlige myndigheter i California (”California Parties”). Motparten 
har anført at HET må tilbakebetale kapital. Konsernets vurdering er at det 
er lav sannsynlighet for at det norske morselskapet skal bli holdt ansvarlig, 
og det er følgelig ikke gjort noen regnskapsmessig avsetning for dette.

Note 9.3 Hendelser etter balansedagen

Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har 
behandlet det. Generalforsamling og regulerende myndigheter vil deretter 
kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre det. Hendelser 
frem til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og som vedrører 
forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjons-
grunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater, og således reflekteres 
fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent 
på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige. 

Ved regnskapsavleggelsen foreligger det ingen vesentlige, kjente  
hendelser etter balansedagen som forventes å ha en innvirkning på  
konsernets resultatregnskap for 2020 eller den finansielle stilling per  
31. desember 2020.

BKK Elektrifisering AS og Hafslund Eco AS sitt datterselskap Hafslund Ny 
Energi AS har fått godkjennelse fra Konkurransetilsynet til å slå sammen 
sine ladesatsninger i ett felles selskap. Hafslund Ny Energi AS og BKK 
Elektrifisering AS vil eie like store andeler i det nye selskapet. Målet er at 
det nye selskapet skal være i drift fra våren 2021.
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Mill. kroner Note 2020 2019

Andre driftsinntekter  31  100 

Driftsinntekter  31  100 

Lønn og andre personalkostnader 10  -25  -79 

Andre driftskostnader 12  -32  -112 

Resultat fra tilknyttede selskaper 7  -50  -31 

Driftsresultat  -76  -122 

Renteinntekter 8  763  407 

Rentekostnader 8  -559  -574 

Andre finansinntekter/kostnader 8  918  11 339 

Netto finansposter  1 122  11 172 

Resultat før skatt  1 046  11 050 

Skattekostnad 15  -57  -15 

Årsresultat  990  11 035 

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember
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Mill. kroner Note 2020 2019

EIENDELER

Varige driftsmidler  - 5

Investeringer i tilknyttede selskap 7 32 75

Andre langsiktige fordringer 6 22 782 22 677

Aksjer i datterselskap 3 20 142 19 806

Anleggsmidler 42 957 42 564

Kundefordringer 14  4 54

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer 14 1 067 1 244

Aksjer og øvrige finansielle eiendeler  -   5

Bankinnskudd o.l. 16 714 4

Omløpsmidler 1 785 1 308

Eiendeler 44 742 43 872

Mill. kroner Note 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital 9 15 395 15 395

Opptjent egenkapital 9 10 556 11 058

Egenkapital 9 25 951 26 453

Langsiktig rentebærende gjeld 4 15 471 15 374

Utsatt skatt 15  - 25

Pensjonsforpliktelser 11 13 29

Langsiktige forpliktelser 15 484 15 427

Kortsiktig rentebærende gjeld 4  1 790 1 465

Leverandørgjeld  - 12

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld 5 1 517 484

Betalbar skatt 15  - 32

Kortsiktige forpliktelser 3 307 1 992

Egenkapital og gjeld 44 742 43 872

Balanse 31. desember
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Mill. kroner 2020 2019

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -76 -122 

Resultat fra tilknyttede selskap  50  -   

Endring i arbeidskapital  38 -63 

Betalte skatter -32 -286 

Betalte renter -185 -204 

Andre kontantstrømseffekter drift  201  187 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -3 -488 

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i datterselskaper -44 -172 

Investeringer i tilknyttede selskaper og finansielle poster -7 -14 

Andre investeringsaktiviteter  15  76 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -36 -110 

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Netto opptak av rentebærende gjeld  423  409 

Utbetaling av utbytte -700 -1 284 

Mottatt utbytte og konsernbidrag  1 028  970 

Overtatt kontantbeholdning E-CO Energi Holding ved fusjon  -    502 

Andre finansieringsaktiviteter -2  -   

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  749  597 

Endring i bankinnskudd o.l.  710 -1 

Bankinnskudd o.l. per 1. januar  4 5

Bankinnskudd o.l. per 31. desember  714  4 

Kontantstrøm

Styret i Hafslund Eco AS

Oslo, 22. mars 2021

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Jan Petter Knudsen Gunnar Ola Braaten

Alexandra Bech Gjørv Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik Næss

Styreleder

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef

1. januar - 31. desember
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet til Hafslund Eco AS er avlagt i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Inntektsføring
Hafslund Ecos driftsinntekter består i det vesentlige av tjenester ytet til 
konsernselskaper og inntektsføres når tjenesten er levert. Renteinntekter 
består av renteinntekter fra konsernselskaper og inntektsføres når de er 
opptjent. Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme 
år som utbyttet avsettes.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. 
Fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt eiendeler som ikke er 
bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten, er klassifisert som omløps-
midler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp er 
klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. 

Vurderingsprinsipper

Kundefordringer og andre fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag 
for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene. Hoveddelen av selskapets 
kundefordringer er fordringer på selskaper i samme konsern.

Investeringer i datterselskap

Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. 
Investeringer i datterselskap nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes 
årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig 

etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget 
for nedskrivning ikke lenger er til stede. Mottatt utbytte og andre over-
skuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter.

Investeringer i tilknyttede selskap

Investeringer i tilknyttede selskap vurderes i henhold til egenkapital-
metoden. Mottatt utbytte føres mot det tilknyttede selskapet i balansen.

Pensjoner og pensjonsforpliktelser

Se konsernregnskapets note 7.2 Pensjoner. Hafslund Eco AS benytter 
NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling av 
pensjonskostnader.

Skattekostnad, utsatt skatt og utsatt skattefordel

Skattekostnaden sammenstilles med resultat før skatt. Skattekostnaden 
består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar 
skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Balanseført 
utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full avsetning på 
netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens 
skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet 
til netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til 
fremføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig fremtidig 
inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.
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Rentebærende gjeld

Rentebærende gjeld måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode.

For alle lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er hovedstolbetalinger og 
fastrentebetalinger i utenlandsk valuta vekslet i et 1:1-forhold til hovedstol-
betalinger i norske kroner og flytende rentebetalinger i norske kroner ved 
å inngå kombinerte rente- og valutabytteavtaler. Sikringsinstrumentene 
har samme varighet og forfall som lånene og det er en økonomisk 
sammenheng. Dette er regnskapsmessig behandlet som en virkelig verdi 
sikring etter NRS 18.20 (alternativ 2B), og bokført verdi av lån i balansen 
ligger til hovedstolen som skal betales i norske kroner. Tilsvarende viser 
både rentekostnader og påløpte renter den flytende renten selskapet 
betaler i norske kroner.

Det er i tillegg inngått rentebytteavtaler på obligasjonslån i norske kroner 
fra fast til flytende rente som også er behandlet som virkelig verdi sikring 
etter NRS 18.20 (alternativ 2B). Sikringsinstrumentene har samme varighet 
og forfall som lånene og det er en økonomisk sammenheng. Både rente- 
kostnader og påløpte renter reflekterer den flytende renten selskapet 
betaler i norske kroner.

Derivatene er ikke innregnet i balansen. Urealisert tap/gevinst på deri-
vatene utlikner resultateffekt fra sikret risiko.

Vurderingen av sikringsbokføring kan potensielt påvirkes av usikkerheten 
ved et eventuelt bortfall av NIBOR til fordel for en reformert NOWA-rente. 
Selskapet har foreløpig videreført sikringsforholdene på tross av denne 

usikkerheten, jf. uttalelsen fra Norsk Regnskapsstiftelse av 31. januar 2020 
«Regnskapsmessig virkning av IBOR-reformen».

Nedskrivningsvurderinger
Varige driftsmidler, investeringer i tilknyttede selskap og aksjer i datter-
selskap overvåkes løpende for indikasjoner på verdifall. Investeringene 
i det tilknyttede selskapet NorthConnect er i 2020 nedskrevet med 
38 mill. kroner til 0. Resultateffekten er presentert på regnskapslinjen 
Resultat fra tilknyttede selskaper. Nedskrivningen er gjort på bakgrunn 
av betydelig politisk usikkerhet knyttet til prosjektet.  Det vises til note 3.3 
Nedskrivningsvurderinger i konsernregnskapet.  

Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 
Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens drifts-
resultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis 
ordinær drift, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet.

Note 1 Regnskapsprinsipper 
(forts.)

Note 2 Transaksjoner og hendelser i 2020

Det vises til note 1.5 Transaksjoner og hendelser i 2020 i konsernregnskapet. 
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Note 3 Aksjer i datterselskaper

Mill. kroner

Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Balanseført 
verdi

AKSJER I DATTERSELSKAPER

Aksjer i Hafslund AS Oslo 100 % 6 720

Aksjer i Hafslund Hovedgård AS Oslo 100 % 167

Aksjer i Hafslund Eco Vannkraft Oslo 57 % 5 818

Aksjer i E-CO Energi Kraft AS Oslo 100 % 0,1

Aksjer i Hafslund Produksjon Holding AS Oslo 90 % 7 148

Aksjer i Oslo Lysverker AS Oslo 100 % 245

Aksjer i Hafslund Ny Energi AS Oslo 65 % 44

Aksjer i datterselskaper  
31. desember 2020

20 142

Mill. kroner

Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Balanseført 
verdi

AKSJER I DATTERSELSKAPER

Aksjer i Hafslund AS Oslo 100 % 6 427

Aksjer i Hafslund Hovedgård AS Oslo 100 % 167

Aksjer i E-CO Energi AS Oslo 57 % 5 819

Aksjer i E-CO Energi Kraft AS Oslo 100 % 0,1

Aksjer i Hafslund Produksjon Holding AS Oslo 90 % 7 148

Aksjer i Oslo Lysverker AS Oslo 100 % 245

Aksjer i Hafslund Ny Energi AS Oslo 65 % 1

Aksjer i datterselskaper  
31. desember 2019

19 806

Note 4 Rentebærende gjeld

Hafslund Eco AS har ansvarlige lån fra henholdsvis Oslo kommune og 
Oslo Energi Holding AS. Selskapets ansvarlige lån fra Oslo kommune 
hadde utestående lånebeløp per 31. desember 2020 på 2 347 mill. kroner 
(2 347 mill. kroner). Lånet hadde en rentesats på 4,90 prosent, er 
avdragsfritt og forfaller til betaling 31. desember 2037.

Det ansvarlige lånet fra Oslo Energi Holding AS hadde utestående låne-
beløp per 31. desember 2020 på 1 100 mill. kroner (1 500 mill. kroner). 
Lånet hadde en rentesats på 4,34 prosent, er avdragsfritt og har forfall 
31. desember 2037. Oslo Energi Holding AS er 100 prosent eid av Oslo 
kommune, og er derfor en nærstående part av Hafslund Eco AS. Dersom 
årsresultatet for konsernet viser underskudd etter belastede renter på 
disse ansvarlige lånene skal renten reduseres med enten underskuddet 
eller til kr 0. Reduksjonen er endelig og rentebeløpet skal ikke betales på 
et senere tidspunkt.

Hafslund Eco AS har en kassekreditt på 400 mill. kroner som var ubenyttet 
per 31. desember 2020.

Hafslund Eco AS har en syndikert trekkfasilitet på 1 500 mill. kroner med 
løpetid til juli 2022 og en bilateral trekkfasilitet på 1 000 mill. kroner med 
løpetid til mars 2022. Begge og var ubenyttet per 31. desember 2020.  
Hafslund Eco AS har videre en kassekreditt på 50 mill. euro til å dekke 
daglig markedsoppgjør for futureskontrakter på Nasdaq OMX Clearing 
AB. 48 mill. euro var ubenyttet pr 31. desember 2020.
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Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12.2020 31.12.2019

Sertifikatlån i det norske markedet 600 NOK 2020 - 600

Sertifikatlån i det norske markedet 800 NOK 2021 800 -

Sertifikatlån i det norske markedet 500 NOK 2021 500 -

Den nordiske investeringsbank 3 120 NOK 2021-2030 3 120 3 221

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2022 400 400

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2022 500 500

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2023 300 300

Obligasjonslån i det norske markedet 450 NOK 2024 450 450

Obligasjonslån i det norske markedet 293 NOK 2024 293 293

Privat plassering i det amerikanske markedet 75 USD 2023 429 429

Privat plassering i det amerikanske markedet 290 NOK 2024 290 290

Obligasjonslån i det norske markedet 1 000 NOK 2025 1 000 -

Privat plassering i det amerikanske markedet 25 USD 2026 143 143

Privat plassering i det amerikanske markedet 910 NOK 2027 910 910

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2028 301 301

Obligasjonslån i det norske markedet 250 NOK 2029 250 250

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2029 296 296

Privat plassering i det amerikanske markedet 723 NOK 2029 723 723

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2030 200 200

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2031 200 200

Privat plassering i det amerikanske markedet 125 USD 2031 1 036 1 036

Privat plassering i det tyske markedet 30 EUR 2031 237 237

Privat plassering i det amerikanske markedet 848 NOK 2032 848 848

Privat plassering i det amerikanske markedet 600 NOK 2033 600 600

Ansvarlig lån Oslo kommune 2 347 NOK 2037 2 347 2 347

Ansvarlig lån Oslo Energi Holding AS (eid av Oslo Kommune) 1 100 NOK 2037  1 100 1 500

Bokført verdi rentebærende gjeld  17 273  16 075 

Opptrekksgebyr til amortisering -12  -   

Bokført verdi rentebærende gjeld  17 261  16 075 

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld 1 790  701 

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld 15 471  15 374 

Kortsiktig rentebærende gjeld  1 790  1 465 

Trekk konsernkontosystem - 764

Avdrag til forfall innen ett år  1 790  701 

Note 4 Rentebærende gjeld (forts.)
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Note 5 Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld Note 6 Andre langsiktige fordringer

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

ANNEN KORTSIKTIG IKKE RENTEBÆRENDE GJELD

Konsernbidrag  375  146 

Påløpt rentekostnad 311 336 

Avsatt utbytte  800  - 

Annen kortsiktig gjeld 30 1 

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  1 517  484 

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

Langsiktige fordringer på konsernselskaper  22 737  22 627 

Andre langsiktige ikke rentebærende fordringer  45  50 

Andre langsiktige fordringer  22 782  22 677 

Langsiktige fordringer på konsernselskaper består av utlån til Hafslund 
Eco Vannkraft AS og Hafslund AS. Lånet til Hafslund AS er på totalt 5 960 
mill. kroner og inkluderer et ansvarlig lån på 3 135 mill. kroner. Lånene til 
Hafslund AS forfaller i løpet av 2021. Lån til Hafslund Eco Vannkraft AS er 
på totalt 16 777 mill. kroner, hvorav 2 562 mill. kroner utgjør ansvarlig lån 
med forfall i 2039 og resten av lånene forfaller i 2029.

136Noter selskap



Note 7 Tilknyttede selskaper 

Inkludert i balansen per

Selskapsnavn Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel Stemme-
andel

Type 
investering

31.12.2020 31.12.2019

NGK Utbygging 2014 Oslo 25,00 % 25,00 %
Tilknyttet 

selskap
x x

NorthConnect AS 2010 Kristiansand 22,25 % 22,25 %
Tilknyttet 

selskap
x x

NorthConnect KS 2011 Kristiansand 20,00 % 20,00 %
Tilknyttet 

selskap
x x

NorthConnect Ltd 2019 Edinburgh 22,25 % 22,25 %
Tilknyttet 

selskap
x x

Mill. kroner NGK Utbygging AS NorthConnect KS NorthConnect AS Sum

2020

BALANSEFØRT VERDI  
1. JANUAR 2020

40 28 7 75

Andel resultat etter skatt -8  -  - -8 

Nedskrivning  - -34 -4 -38 

Korrigering av fjorårsresultat  -  - -4 -4 

Andre egenkapitalendringer  -  6 1 7 

Balanseført verdi  
31. desember 2020

 32  -  -  32 

Mill. kroner NGK Utbygging AS NorthConnect  KS NorthConnect AS Sum

2019

BALANSEFØRT VERDI  
1. JANUAR 2019

 -  -  -  - 

Andel resultat etter skatt 1 -32  - -31 

Tilgang/avgang 23  60 7 91 

Andre egenkapitalendringer  15  -  - 15 

Balanseført verdi  
31. desember 2019

40 28 7 75 
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Note 8 Finansposter Note 9 Egenkapital

Av selskapets rentekostnader utgjør 61 mill. kroner (73 mill. kroner) renter 
på ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS og 115 mill kroner (128 mill. kroner) 
renter på ansvarlig lån fra Oslo kommune.

Utbytte fra datterselskaper består av utbytte på 312 mill. kroner fra Hafslund 
Eco Vannkraft AS, 435 mill. kroner fra Hafslund AS og 82 mill. kroner fra 
Hafslund Produksjon Holding AS. 

Totalt antall aksjer er 100 000 og aksjenes pålydende er kroner 1 000. 
Oslo kommune eier samtlige aksjer.

Mill. kroner 2020 2019

RENTEINNTEKTER

Renteinntekter  -    16 

Renteinntekter fra konsernselskaper  763  392 

Renteinntekter  763  407 

RENTEKOSTNADER

Rentekostnader -515 -496 

Rentekostnader til konsernselskaper -44 -77 

Rentekostnader -559 -574 

ANDRE FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Utbytte fra datterselskaper  829  833 

Andre finansinntekter/ kostnader 83 119 

Gevinst ved salg av aksjer  5  10 387 

Andre finansinntekter og kostnader  918  11 339 

Netto finansposter  1 122  11 172 

Mill. kroner

Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital

Sum 
egenkapital 

Egenkapital 31. desember 2018 100 15 295  36 15 430

Estimatavvik pensjoner ført mot egenkapital  -    -   -22 -22

Årets resultat  -    -   11 035 11 035

Egenkapitaleffekt, fusjon Hafslund E-CO AS  
og E-CO Energi Holding AS

 -    -   10 10

Egenkapital 31. desember 2019 100 15 295 11 058  26 453 

Estimatavvik pensjoner ført mot egenkapital  -    -   9 9 

Årets resultat  -    -   990 990 

Tilleggsutbytte  -    -   -700 -700 

Avsatt utbytte 2020 - - -800 -800 

Egenkapital 31. desember 2020 100 15 295 10 556  25 951 
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Note 10 Lønn og andre personalkostnader

For lønn til ledende ansatte, se note 7.1 i konsernregnskapet til Hafslund 
Eco for 2020.

Mill. kroner 2020 2019

LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Lønn 17 56 

Arbeidsgiveravgift 3 8 

Pensjonskostnad 4 7 

Andre personalkostnader  -   8 

Lønn og andre personalkostnader 25 79 

Gjennomsnittlig antall årsverk 6 29

Note 11 Pensjoner

Hafslund Eco AS er pliktig til å ha pensjonsordninger for sine ansatte etter 
lov om tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger, som omfatter 
både ytelses- og innskuddsbaserte ordninger, tilfredsstiller kravene i loven. 

Selskapet har per 1. januar 2020 virksomhetsoverdratt 22 av sine 
ansatte til datterselskapet Hafslund Eco Vannkraft AS, og lønn og andre 
personalkostnader tilhørende ansatte er fra samme tidspunkt dekket i 
datterselskapet. Ytelsespensjonsordningene er imidlertid ikke formelt 
overført i 2020, men vil bli overført i 2021. Hafslund Eco AS har derfor 
beholdt pensjonsforpliktelsen i sin balanse per 31. desember 2020.

Selskapets netto pensjonsforpliktelse per 31. desember 2020 var 18 mill. 
kroner (29 mill. kroner).

Selskapets pensjonskostnad i 2020 var 4 mill. kroner (7 mill. kroner). 

Forutsetningene som er benyttet er de samme som er benyttet ved 
beregning av pensjonsforpliktelser for Hafslund Eco konsern. Vi viser til 
note 7.2 Pensjoner i konsernregnskapet.
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Note 12 Andre driftskostnader Note 14 Kundefordringer og andre kortsiktige ikke 
rentebærende fordringer

Merverdiavgift er ikke inkludert i det spesifiserte revisjonshonoraret.

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer består i hovedsak av 
kortsiktige fordringer på konsernselskaper og utbytte på 435 mill. kroner 
fra Hafslund AS, 158 mill. kroner fra Hafslund Eco Vannkraft AS og 82 mill. 
kroner fra Hafslund Produksjon Holding AS.

Mill. kroner 2020 2019

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Vedlikehold  -    2 

Kjøp av eksterne tjenester  13  83 

Kontorkostnader  -    2 

Salgs- og markedsføringskostnader  1  3 

Andre kostnader drift  17  21 

Andre driftskostnader  32  112 

SPESIFIKASJON AV REVISJONSHONORAR (I HELE TUSEN)

Ordinært revisjonshonorar  405  1 003 

Andre attestasjonstjenester  75  78 

Skatterådgivning  25  182 

Annen rådgivning  404  683 

Sum honorar til revisor (eks. mva)  909  1 946 

Mill. kroner 31.12.2020 31.12.2019

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer  4  54 

Kundefordringer  4  54 

ANDRE FORDRINGER

Konsernbidrag  -    188 

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer  676  963 

Påløpt renteinntekt fra konsernselskaper  391  93 

Påløpne inntekter/ forskuddsbetalte kostnader  -    1 

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer  1 067  1 244 

Note 13 Garantier

Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper selskapet bankgarantier. Disse 
garantiene utgjorde per 31. desember 2020 4 mill. kroner i skattetrekks-
garantier (5 mill. kroner), og 0 mill. kroner i kontrakts- og betalingsgarantier 
(0,2 mill. kroner). 
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Note 15 Skatt

Skattekostnad 2020 2019

Betalbar inntektsskatt 73 32

Skatt av konsernbidrag  -   -41

Utsatt skatt av endring estimatavvik mot EK -3 6

Endring i utsatt skatt/skattefordel -16 17

For lite (mye) avsatt skatt i tidligere år  2 2

Årets skattekostnad 57 15

Avstemming av nominell skattesats mot  
effektiv skattesats 2020 2019

Resultat før skatt  1 046  11 050 

22 % (22 %) av resultat før skatt  230  2 431 

22 % (22 %) av permanente forskjeller, utbytte -171 -2 457

22 % (22 %) estimatavvik pensjon -3 6

22 % (22 %) Effekt av ikke oppført skattefordel  -   35

Effekt for mye/ lite avsatt i fjor 2 2

Effekt av ikke bokført utsatt skatt i inngående balanse  -   -1

Effekt inntektsført avsatt utbytte -2 -

Sum skattekostnad 57 15

Utsatt skatt 31.12.2020 31.12.2019

Omløpsmidler  -    1 

Anleggsmidler 12  127 

Andre 7  15 

Pensjoner -18 -29

Sum 1 114

Skattesats 22 % 22 %

Sum utsatt skatt (skattefordel)  -   25

Note 16 Bankinnskudd

Selskapet er en del av konsernkontoordningen i Nordea og DNB. Et 
konsernkontosystem innebærer solidaransvar mellom deltakende selskap. 
Hafslund Eco AS’ konti utgjør eneste direkte mellomværende med banken, 
mens de respektive datterselskapenes konti betraktes som interne 
mellomværender med Hafslund Eco AS. Det vises for øvrig til note 5.11 
Bankinnskudd o.l. i konsernregnskapet.
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Note 17 Transaksjoner med nærstående

Management fee
Se note 6 Andre langsiktige fordringer for mellomværende med konsern-
selskaper. Hafslund Eco har i 2020 fakturert management fee på 31 mill. 
kroner til sine datterselskaper. Tilsvarende har datterselskapet Hafslund 
Eco Vannkraft AS fakturert et beløp på 16 mill. kroner til morselskapet for 
tjeneste som er levert.

Ansvarlig lån fra Oslo kommune
Hafslund Eco AS har et ansvarlig lån fra Oslo kommune med utestående 
lånebeløp per 31. desember 2020 på 2 347 mill. kroner (2 347 mill. kroner). 
Lånet er avdragsfritt og har forfall 31. desember 2037.

Ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS
Hafslund Eco AS har et ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS, som er 
100 prosent eid av Oslo kommune, med et utestående lånebeløp per 31. 
desember 2020 på 1 100 mill. kroner (1 500 mill. kroner). Lånet ble opprettet 
i forbindelse med etableringen av Hafslund Eco, er avdragsfritt og har 
forfall 31. desember 2037. Lånet er nedbetalt med 400 mill. kroner i 2020.
For nærmere informasjon om lånene og betingelser vises det til note 5.2 
Rentebærende gjeld og note 9.1 Transaksjoner med nærstående i 
konsernregnskapet.

Virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Hafslund Eco AS til 
Hafslund Eco Vannkraft AS
Fra 1. januar 2020 er 22 av de ansatte i Hafslund Eco AS overført til Hafslund 
Eco Vannkraft AS. Lønn og andre personalkostnader tilhørende ansatte er 
fra samme tidspunkt dekket i datterselskapet.

Pensjonsforpliktelser er per 31. desember 2020 ikke formelt overført, men 
vil bli overført i 2021.

Transaksjoner med Hafslund Ny Energi AS
Hafslund Eco AS har i 2020 skutt inn ny kapital i datterselskapet Hafslund 
Ny Energi AS med 44 mill. kroner, tilsvarende kapitalutvidelse for sin 65 
prosent eierandel. Eidsiva Energi har skutt inn kapital tilsvarende sin  
eierandel på 35 prosent.

Hafslund Eco AS har i 2020 solgt sin 8,7 prosent eierandel i Heimdall 
Power AS samt opsjoner på kjøp av aksjer i samme selskap til datter-
selskapet Hafslund Ny Energi AS. Salget ble gjort til virkelig verdi og ga 
en regnskapsmessig gevinst for Hafslund Eco AS på 1,5 mill. kroner.

Note 18 Hendelser etter balansedagen

Det vises til note 9.3 Hendelser etter balansedagen i konsernregnskapet.
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Styret i Hafslund Eco AS

Oslo, 22. mars 2021

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Jan Petter Knudsen Gunnar Ola Braaten

Alexandra Bech Gjørv Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik Næss

Styreleder

Finn Bjørn Ruyter

• Konsernregnskapet for 2020 er utarbeidet i samsvar med IFRS 
som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av 
regnskapsloven

• Årsregnskapet for morselskapet for 2020 er avlagt i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge

• Regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og 
konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet

• Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet 
og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse 
av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene som foretaket og 
konsernet står overfor.

Erklæring i henhold til 
verdipapirhandelloven §5-5

Vi erklærer etter beste overbevisning at:

Konsernsjef
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Til generalforsamlingen i Hafslund Eco AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Hafslund Eco AS' årsregnskap, som består av: 

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

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, totalresultat, oppstilling 
over endringer i egenkapital og oppstilling over kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
Hafslund Eco 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 det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Hafslund Eco AS per 31. desember 2020 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

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 og konsernet 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. 

Sentrale forhold ved revisjonen  
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet for 2020. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss 
vår mening om årsregnskapet som helhet. Vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. 
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Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets 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, for selskapsregnskapet i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for konsernregnskapet i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 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 på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen 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. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
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Virksomheten er i hovedtrekk uendret etter reorgansieringen som skjedde i det forrige regnskapsåret 
og som var et fokusområde for oss. Som en konsekvens av lave kraftpriser i 2020 har det vært naturlig 
å fokusere på verdettelse av kraftverk i årets revisjon.    

Sentrale forhold ved revisjonen Hvordan vi i vår revisjon håndterte sentrale forhold ved 
revisjonen  

Verdsettelse av kraftverk 

Konsernet har kraftverk med 
tilhørende immaterielle 
eiendeler i form av 
fallrettigheter og goodwill til en 
samlet verdi av 53,3 MRD, som 
utgjør ca 92% av konsernets 
totale eiendeler. 

Ledelsen har gjennomført 
vurderinger av kraftverkenes 
verdi. Vurderingene omfatter 
estimerte fremtidige netto 
kontantstrømmer, herunder 
vurdering av 
kontantgenererende enheter, 
beregning av diskonteringsrente 
og utvikling i kraftpriser. Den 
mest sentrale forutsetningen er 
utvikling i fremtidige 
kraftpriser.  

Vi har fokusert på verdsettelse 
av kraftverk fordi det er 
nødvendig med omfattende bruk 
av skjønn fra ledelsens side. Små 
endringer i sentrale 
forutsetninger vil kunne få stor 
betydning for balanseført verdi. 

Vi viser til konsernregnskapets 
note 3.3 der ledelsen forklarer 
verdsettelesprosessen, 
modellbruk og sentrale 
forutsetninger. 

 

 

Vi har innhentet ledelsens verdsettelsesmodell og har vurdert 
om modellen inneholder de elementer vi foventer av en slik 
modell. Vi har evaluert og vurdert ledelsens prosess for 
gjennomføring av verdifallstesten, herunder også utfordret de 
estimater og forutsetninger ledelsen har lagt til grunn for 
beregning av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. Vi har 
også vurdert ledelsens anvendelse av relevante 
regnskapsstandarder, og hvordan de spesifikke kravene i 
standardene ble oppfylt. 

Som et grunnlag for utarbeidelse av fremtidige diskonterte 
kontantstrømmer og tilhørende test av verdifall har ledelsen 
gruppert kraftverkene i kontantgenererende enheter basert på 
hvorvidt kraftverkene optimaliseres og styres som en felles 
enhet. Vi har utfordret ledelsens forutsetninger mot våre 
kunnskaper om hvordan virksomhetene styres og relevant 
rammeverk i IFRS og funnet grupperingen rimelig. 

Vi har gjennomført intervjuer med ledelsen for å utfordre deres 
anvendte estimater for fremtidige kontantstrømmer. Der det har 
vært mulig har vi kontrollert estimatene mot eksterne kilder som 
anerkjente markedsplasser for salg av kraft, og rapporter om 
forventninger til kraftpriser i markedet. Vi fant at ledelsens 
forutsetninger var rimelige. Ledelsens forutsetninger om 
kostnader vurderte vi mot interne kilder og erfaringsmateriale 
fra drift og vedlikehold av kraftverkene. 

For de sentrale elementene i diskonteringsrenten har vi 
rimelighetsvurdert ledelsens vurderinger mot eksterne 
markedsdata. Vi har også foretatt en rekalkulering av den 
anvendte diskonteringsrenten, samt kontrollert den tekniske 
beregningen av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. Vi har 
også lest noteinformasjon knyttet til verdifall på kraftverk i note 
3.3 og funnet at denne i tilstrekkelig grad gir uttrykk for 
verdsettelseprosessen, modellbruk og sentrale forutsetninger. 
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Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 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 regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 22. mars 2021  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
Thomas Fraurud  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer 
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Vi gir styret en uttalelse om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og om at vi har 
kommunisert og vil kommunisere med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan 
tenkes å kunne påvirke vår uavhengighet, og, der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.  

Av de sakene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning 
for revisjonen av årsregnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved 
revisjonen. Vi beskriver disse sakene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer 
offentliggjøring av saken, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at en sak ikke skal 
omtales i beretningen siden de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring med rimelighet må 
forventes å oppveie allmennhetens interesse av at saken blir omtalt. 
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Kontaktdetaljer 

 

Informasjon finnes på Hafslund Ecos hjemmesider: 

www.hafslundeco.no

Konserndirektør Økonomi og Finans | CFO, Heidi Ulmo

Heidi.Ulmo@hafslundeco.no

Telefon: +47 909 19 325

Leder finans og investor relations, Andreas Wik

Andreas.Wik@hafslundeco.no

Telefon: +47 924 97 255
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