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UTTRYKK I KRAFTBRANSJEN

Spenning uttrykkes i volt (V) og kan beskrives  
som elektrisk trykk. 1000V = 1kV.
Sira-Kvinas produksjon sendes i hovedsak  
ut på nettet med en spenning på 300 kV.
 
Strøm måles i ampere (A).
A er et utrykk for den mengde elektrisitet  
som strømmer gjennom linjene.

Effekt måles i watt (W) og er lik produktet av 
spenning og strøm. 1000 W = 1kW.
Tid måles i sekund (s). 3 600 s = 1 time  
(internasjonalt 1 h).
Energi måles i kilowatt timer (kWh) og er  
lik effekt x tid.

1 tusen kWh = 1 MWh (megawatt time).
1 million kWh = 1GWh (gigawatt time).
1 milliard kWh = 1 TWh (terawatt time).

NØKKELTALL

Tall i Mkr

 2017 2016 2015
Driftskostnader 344 376 362
Eksterne inntekter 144 120 128

Investeringer 183 166 165
Totalkapital 2 232 2 124 1 948
Egenkapital % 89,6 89,9 91,1

Produksjon TWh 7,4 8,1 7,6

Fast ansatte 112 113 114
Sykefravær % 2,8 2,9 2,5
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EIERE, SELSKAPSFORM, STYRENDE ORGANER

Kraftselskapet er et selskap med delt ansvar (DA).  
Fire eiere har rettigheter i selskapet og ansvar for selskapets  
forpliktelser etter sine eierandeler. Eierne er:

Lyse Produksjon AS 41,1 %
Statkraft Energi AS 32,1 %
Skagerak Kraft AS 14,6 %
Agder Energi Vannkraft AS 12,2 %

Selskapets styrende organer er selskapsmøtet med en  
representant fra hver av eierne og to observatører fra de  
ansatte, samt styret med åtte medlemmer, hvorav to er valgt  
av og blant de ansatte.

Administrerende direktør deltar i selskaps- og styremøtene 
uten stemmerett. Administrasjonssjefen deltar som fast  
sekretær for begge organer.

EIERFORHOLD, STYRENDE ORGANER,  
ORGANISASJON

SELSKAPSMØTET

Det ordinære møtet ble avholdt 14. juni 2017.

STYRET

Sammensetning:
Fra Lyse Ole Gabrielsen (frem til 23.2)
 Leiv Inge Ørke (etter 23.2)
 Bjørn Honningsvåg 
Fra Statkraft Tone Brenfelt (frem til 14.6)
 Per Are Hellebust (etter 14..6)
 Jarle Solbakken
Fra Skagerak Finn Werner Bekken (frem til 14.6)
 Geir Kulås (etter 14.6)
Fra Agder Jakob Hovet
Fra de ansatte Jan Petter Kvelland   
 Eivind Skregelid

Per Are Hellebust er styreleder og Leiv Ingve Ørke nestleder. 

Styret har avholdt 6 møter og behandlet 46 saker. 

ORGANISASJON

VISJON
Sira-Kvina kraftselskap skal være en ledende produsent av  
ren og fornybar vannkraft i Norge, og, som effektprodusent, 
være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon  
i Europa.

FORRETNINGSIDÉ
Selskapet skal produsere elektrisk energi og effekt  
kostnadseffektivt og med stor fleksibilitet overfor eierne  
ved et optimalt tilgjengelig produksjonsanlegg.
Kraftselskapets konkurransekraft baseres på høy standard  
på anlegg, høyt menneskelig kompetansenivå og optimal  
bruk av teknologi.

STRATEGISK FOKUS
Sira-Kvina kraftselskap skal ha sitt strategiske fokus på at
>  Riktig vedlikehold og fornyelser skal skje ved hjelp av  
 høy kunnskap og bruk av optimal teknologi.

>  Lønnsomme muligheter for økt verdiskaping skal utnyttes.
>  HMS skal prioriteres høyt, på lik linje med selskapets  
 kjernevirksomhet.
>  Kraftselskapet skal ivareta sin rolle innenfor samfunns- 
 sikkerhet.
>  Alle aktiviteter skal ivareta hensynet til natur og allmenne  
 interesser.

VERDIER
Verdiene kompetent, langsiktig og inkluderende er kjernen i 
kraftselskapets virksomhet og skal være styrende og  
retningsgivende for selskapets og de ansattes atferd.

HOVEDMÅL
Kraftselskapet skal årlig ha en nyttejustert tilgjengelighet på 
minimum 98 %.
Kraftselskapet skal realisere nye lønnsomme GWH fornybar 
energi innen 2021.

Adm. direktør

Org. og økonomi Teknisk stab

IKT gruppe

ProduksjonVedlikeholdProsjekt

Kraftverk Mekanisk Elektro Bygg - miljø - lager
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SAMFUNNSREGNSKAP KOMMUNER, 2017
                                                             
(1.000 kroner)

Verdien på konsesjonskraften er satt til differansepris mellom gjennomsnittlig spottpris (26,89 øre pr. kWh) og den pris kommunene betaler for 
kraften (7,41 øre). I tillegg kommer den konsesjonskraft Kvinesdal og Sirdal avstår til Eramet med hhv. 12 664’ og 34 666’ målt til differansepris.  
For kommunene Valle, Bykle og Bygland gjelder særskilte avtaler.

Kommuner Eiendoms- Naturressurs- Konsesjons- Konsesjons- Lokale Innbetalt Sum
 skatt skatt avgift kraft innkjøp skattetrekk

Sirdal 82 565 38 884 17 262 7 047 9 312 18 584 173 654 
Kvinesdal 16 229 25 588 6 921 11 784 638 3 262 64 422
Valle 1 766 4 170 7 476 12 102 32 - 25 546
Bykle - 828 3 632 6 469 16 - 10 945
Bygland - 865 883 1 874 3 - 3 624
Forsand 6 415 6 365 5 501 8 865 5 383 27 534
Bjerkreim - - 1 - 228 - 229
Gjesdal 9 1 246 457 1 433 22 1 3 168
Eigersund - - - - 5 580 460 6 040
Lund 53 1 345 892 810 1 428 1 333 5 861
Sokndal - 373 - 686 203 590 1 852
Flekkefjord 7 581 2 399 673 2 146 13 200 2 565 28 564
 114 618 82 063 43 698 53 216 30 667 27 178 351 440

Vår ved hovedkontoret.Sinnes skule på omvisning i Tonstad kraftverk.
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KRAFTSELSKAPETS VIRKSOMHET

Sira-Kvina kraftselskaps virksomhet er konsentrert om  
energiproduksjon basert på vannkraft. En mindre del av  
virksomheten omfatter monopolvirksomhet knyttet til  
sentralnettet i form av utleie av bryterfelt og til lokalt  
distribusjonsnett. En mindre del av produksjonen leveres som 
konsesjonskraft til berørte kommuner og fylkeskommuner.  
Den resterende del av produsert kraft disponeres av eierne.

Selskapets anlegg og magasiner er lokalisert til 11 kommuner i 
fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland med størstedelen 
av virksomheten i førstnevnte fylke.

Kraftselskapets anlegg omfatter 7 kraftverk og 12 større  
reguleringsanlegg i vassdragene Sira og Kvina. Selskapet har  
en installert effekt på 1 760 MW, en middelproduksjon de  
siste 30 år på 6 730,0 GWh og en magasinkapasitet på  
5 654,2 GWh.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 2017

Selskapets eiere dekker det totale likviditetsbehov, som  
omfatter totale utbetalinger redusert med eksterne inntekter. 
Eiernes innbetalinger er rapportert som inntekter fra eierne. 
I en totalvurdering må det tas hensyn til at all beskatning, også 
eiendomsskatt, skjer på eiernes hånd, og at finanskostnadene 
ikke omfatter renter på eiernes egenfinansiering av selskapet.

Selskapet har pr. 31.12.2017 en bokført totalkapital på 2 232,0 
mill. kroner med en egenkapitalandel på 89,6 %. 

Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, 
da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe 
annet.

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter  
kontanter og bankinnskudd. 
Den finansielle risiko vurderes å være lav.

Selskapet driver ikke med egen FOU, men gir bidrag til blant 
annet Energi Norge, NTNU og Sintef. Dette kostnadsføres 
fortløpende.

Monopoldelen hadde en inntektsramme for sentralnettet på 
4 962 000 kroner i 2017 og en merinntekt på 202 000 kroner. 
Distribusjonsnettet hadde en inntektsramme på 4 372 000 
kroner og ingen mer-/mindreinntekt. Distribusjonsnettet ble 
solgt til Agder Energi Nett i desember 2017.

Styret foreslår at selskapets regnskapsmessige overskudd for 
2017 på 93,3 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

DRIFT  

Kraftproduksjonen endte i 2017 på 7,4 TWh som er 105 %  
av gjennomsnittsproduksjonen i perioden 1990-2016.  
8,1 % av kraftproduksjonen ble levert som konsesjonskraft og  
erstatningskraft. Tilsiget til selskapets vannmagasiner var  
8,3 TWh som tilsvarer 131 % av midlere tilsig. Magasin- 
beholdningen ved årets begynnelse var 437 GWh under  
middel fylling og 523 GWh over middel fylling ved årets slutt. 
Middelfylling er referert til perioden 1980 – 2016.

Ut over løpende vedlikehold, ble aggregat 1 i Duge kraftverk 
rehabilitert. I tillegg ble to av pumpene i Hundevatn pumpe- 
stasjon oppgradert og Tjørhom kraftverk er ombygget til den 
nye transmisjonsnettspenningen 420 kV.

Det er et hovedmål for kraftselskapet å oppnå 98 %  
nyttejustert tilgjengelighet for sine produksjonsanlegg.  
Målet for 2017 var redusert til 97 % på grunn av planlagt  
rehabiliteringsarbeid. Årsresultatet ble likevel hele 98,2 %.  
I 2016 var resultatet 98,1 %. 

I bransjens siste benchmarkmåling, for året 2016, hadde  
Sira-Kvina 13,8 % lavere totalkostnader enn vektet gjennom-
snitt. Året før var resultatet 11,3 % lavere. 2016-målingen ga 
selskapet en 10. plass blant 25 deltakere, mot 9. plass året før.

PERSONALE

Pr. 31.12.17 hadde selskapet 112 fast ansatte. I tillegg var det  
9 personer i engasjementer og i lærlingestillinger.

I 2016 er det medgått 105,9 årsverk i faste stillinger. I tillegg er 
det medgått 11,2 årsverk på engasjementer, lærlinger og  
sommerhjelper. 

I tråd med kraftselskapets personalpolitikk legges det stor vekt 
på å videreutvikle medarbeiderne gjennom kursing og skolering.  
I tillegg til at mange har deltatt i intern opplæring, har en del  
ansatte vært engasjert i betalt ekstern opplæring, også på 
fritiden.

STYRETS BERETNING

Revisjon Duge kraftverk.

Fire ansatte ferdig med bachelorgrad.
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Likestilling
I kraftselskapets ledergruppe på 6 personer er det ingen  
kvinner. I selskapets styre er det ingen kvinner.

Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunns-
messige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i 
virksomheten. Kraftbransjen preges av mannsdominans på de 
fleste områder. Kvinner oppfordres til å søke ledige stillinger i 
kraftselskapet, og selskapet bidrar i arbeidet med å profilere 
bransjen overfor ungdom i forbindelse med arrangementer for 
yrkesvalg.  I Sira-Kvina kraftselskap er 19 av i alt 112 fast ansatte, 
kvinner. 

Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å sikre like muligheter og 
rettigheter og hindre diskriminering. Kraftselskapet arbeider 
målrettet for å fremme lovens formål på disse områdene.  

Selskapet har også som mål å være en arbeidsplass hvor  
det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne. For arbeidstagere med nedsatt funksjonsevne, 
foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og  
arbeidsoppgaver.

KVALITET, MILJØ OG HMS

Sira-Kvina kraftselskap er sertifisert etter kvalitetsstandarden 
ISO 9001 og miljøstandarden ISO14001. Kraftselskapet er også 
godkjent som sakkyndig virksomhet innen kraner og løfteutstyr.
I 2017 ble Sira-Kvina kraftselskap sertifisert etter reviderte 
ISO-standarder, ISO 9001 (2015) og ISO 14001 (2015).

Interne revisjoner
For å sikre at selskapet etterlever så vel egne som ytre krav, 
gjennomføres det årlig interne revisjoner på utvalgte områder, 
etter bestilling fra ledergruppen. I 2017 ble det i henhold til 
revisjonsplan gjennomført tre interne revisjoner. Områder som 
ble revidert, var sakkyndig virksomhet kraner og løfteutstyr, 
revisjon Tonstad kraftverk drift, samt revisjon av prosjekt Rafoss 
kraftverk. Funn fra revisjoner følges opp via avvikssystemet.

Eksterne revisjoner og tilsyn 
I 2017 har Sira-Kvina blitt revidert av følgende tilsynsorgan:

1.  Teknologisk Institutt, periodisk revisjon ISO 9001 og 
  ISO 14 001 (2015 standarder)
2.  Norsk Sertifisering (NS) - sakkyndig virksomhet kraner og  
 løfteutstyr
3.  NVE - Revisjon Tonstad kraftverk

Arbeidsmiljø
Bedriften har en aktiv vernetjeneste som jevnlig møtes og  
setter fokus på områder med betydning for det fysiske og  
psykososiale arbeidsmiljøet. 

Bedriftsutvalget (BU) har møter fire ganger pr. år, og behandler 
et bredt utvalg av saker innen samme område.

Det har i flere år vært fokus på arbeid med støykartlegging, 
merking av støysoner og ikke minst tiltak for å redusere støy 

i kraftverk. I 2017 har det blitt installert absorbenter rundt 
aggregat 2 i Duge kraftverk, samt i turbinetasje og turbinkjeller 
Tonstad kraftverk. 

Sykefraværet for 2017 endte på 2,8 %, noe som var innenfor 
kraftselskapets mål på 3 %. 

Det ble rapportert inn totalt 267 avvik og forbedringsforslag, en 
kraftig oppgang fra 151 i 2016. Kraftselskapet er en IA-bedrift.

Yrkesskader
Selskapet har hatt følgende skader med eller uten fravær i 2017:

>  Fraværsskadefrekvens: H1 verdi: 5,3. Én skade med fravær.  
>  Total skadefrekvens: H2 verdi:5,3. Totalt én skade  
 (med og uten fravær). 
>  Fraværsbelastning: F verdi: 179,5. Totalt 34 fraværsdager.

Revisjon Duge kraftverk.

Bedriftsutvalget på befaring i Tonstad kraftverk.
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for laks. Det er i tillegg satt ut aure i tråd med Handlingsplan 
for innlandsfisk i Sira-Kvina vassdraget. Selskapet foretar 
fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser i de regulerte 
vassdragene. 

Sikkerhet
Turisttrafikken er økende i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble også denne vinteren etablert midlertidige sperringer 
på spesielt farlige steder i reguleringsmagasiner. Informasjon 
om forholdene på reguleringsmagasinene er tilgjengelig på 
internett og blir oppdatert gjennom vinteren. Kraftselskapet 
har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.
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Tonstad, 31.12.2017 / 05.04.2018 

Beredskap
God beredskap er god HMS. Gjennom øvelser og planverk kan 
konsekvensen av en hendelse reduseres dersom man reagerer 
raskt og riktig. Kraftselskapet har hatt fokus på planverk og  
øvelser og gjennomført øvelser i 2017 innen områdene  
påkalling/responstid (beredskapsstab), scenarier for brann/
eksplosjon (Solhom kraftverk) og brann/signaltest (Tonstad 
kraftverk).

Ytre miljø
Alle miljøaspekt i kraftselskapet risikovurderes årlig som følge  
av ISO 14001 sertifiseringen. 

For å overholde manøvreringsreglementet er det sluppet  
9 GWh i minstevannføring i Kvina. I 2017 ble det ikke sluppet 
avtalevann i Sira. 

I 2017 er en rekke tiltak knyttet til revisjonsavtalen gjennomført I 
Åna-Sira er det etablert ny fiskevandring, og flere biotop- 
forbedrende tiltak er gjennomført for laks og sjøaure.  

Kalkdoserer er bygget og i drift slik at forholdene nå ligger til 
rette for lakseproduksjon. 

I Kvina er det lagt ut over 100 m3 med gytegrus for å øke  
produksjonen av laks. Parallelt med dette har flere revisjons- 
tiltak blitt planlagt for å følge tidsprogresjonen i revisjons- 
avtalen. Det har blant annet blitt lagt ned et stort arbeid med 
utarbeidelse av tiltaksplanen for fjerning av Knabensedimenter 
fra Kvina. De mer rutinepregede og driftsmessige oppgavene 
har gått som normalt og blir fulgt godt opp. Blant annet har det 
blitt gjennomført fiskeundersøkelser iht. handlingsplan,  
vannprøvetaking, rydding av flomsoner og fjerning av krypsiv. 
 
Sikkerhet
Turisttrafikken er fortsatt stor i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble etablert midlertidige sperringer på spesielt farlige  
steder i reguleringsmagasiner. Informasjon om snø- og isfor-
hold er tilgjengelig på internett. Kraftselskapet har fortsatt 
arbeidene med å etablere nye fysiske tiltak eller oppgradere 
eksisterende, dette i henhold til gjennomførte ROS-analyser. 

FREMTIDIG UTVIKLING

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større  
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige for å  
opprettholde en tilfredsstillende teknisk standard og  
tilgjengelighet. I tillegg er kraftmarkedet i stadig utvikling og gir 
ytterligere inntektsmuligheter for kraftselskapet, men det stiller 
store krav til både kompetanseutvikling og oppgradering 
av anlegg. Styrets vurdering er at Sira-Kvina anleggenes  
reguleringsevne og beliggenhet er gunstig med hensyn på  
økte inntektsmuligheter.

Det er gjennomført store rehabiliteringsprosjekter de siste 
årene og dette vil fortsette ytterligere noen år. Det pågår  
arbeid med utskifting av kontrollanleggene i to av de eldste 
stasjonene. Arbeidet vil være ferdig i 2022 og blir svært  
omfattende og krevende, særlig siden det parallelt skal være  
full produksjon i anleggene. 

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av endret sikkerhetsforskrift. Arbeidet vil 
gi selskapet mange utfordringer, muligens driftsrestriksjoner og 
høye kostnader i minst et tiår fremover.

Statnetts arbeid med å forsterke transmisjonsnettet vil berøre 
Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. Sira-Kvina må tilpasse 
sine anlegg til innmating på 420 kV spenning. Arbeidet med å 
tilpasse Tjørhom kraftverk er ferdig. Selve omkoblingen skjer 
straks Statnetts nye 420 kV anlegg på Tjørhom er ferdig,  
sannsynligvis i 2019.

Når det gjelder Solhom kraftverk, starter ombyggingen til  
420 kV i 2018. Omkoblingen til 420 kV skjer først når  
Statnetts nye Fjotland transformatorstasjon er kommet i  
drift rundt 2020. 

Myndighetene har vedtatt nye krav om funksjons- og selskaps-
messig skille mellom nett og annen virksomhet. Kraftselskapet 
har på grunn av dette besluttet å selge alle nettanlegg.  
22 kV anleggene ble solgt til Agder Energi Nett 13.12.2017.  
Salget av 300 kV anleggene må være gjennomført innen 
01.01.2019. 

Bjørn Honningsvåg
Styremedlem

Jakob Hovet
Styremedlem

Jan Petter Kvelland
Styremedlem

Eivind Skregelid
Styremedlem

Gaute Tjørhom
Adm. direktør

Flommen høsten 2017 ved Kilen.

Jarle Solbakken
Styremedlem
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har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.
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Leiv Ingve Ørke
Nestleder

for laks. Det er i tillegg satt ut aure i tråd med Handlingsplan 
for innlandsfisk i Sira-Kvina vassdraget. Selskapet foretar 
fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser i de regulerte 
vassdragene. 

Sikkerhet
Turisttrafikken er økende i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble også denne vinteren etablert midlertidige sperringer 
på spesielt farlige steder i reguleringsmagasiner. Informasjon 
om forholdene på reguleringsmagasinene er tilgjengelig på 
internett og blir oppdatert gjennom vinteren. Kraftselskapet 
har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.
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Per Are Hellebust
Styreleder

Geir Kulås
Styremedlem
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RESULTATREGNSKAP

(1.000 kroner)
    
 Note 2017 2016

Inntekter fra eierne 1 292 624 409 144
Konsesjonskraft  46 124 48 504
Forliksavtale tvist k.kraft  - -21 351
Øvrige inntekter 2 97 752 71 847

Sum driftsinntekter  436 500 508 144

Lønn og sosiale kostnader 3 80 108 82 539
Avskrivninger 4 49 500 46 563
Adm.-, drifts- og vedlikeholdskostnader  68 328 72 304
Erstatninger og konsesjonsavgifter  68 988 63 564
Sentralnettkostnader  75 048 110 268
Distribusjonsnettkostnader  1 848 440

Sum driftskostnader  343 820 375 678

Driftsresultat 1 92 680 132 466

Finansinntekter  -808 -950
Finanskostnader  153 187

Netto finansposter  -655 -763

Resultat før skatt  93 335 133 229

Skatt             - -

Årsresultat  93 335 133 229

Anvendelse:
Overført til egenkapital 7  -93 335 -133 229
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KONTANTSTRØMANALYSE

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

BALANSE
(1.000 kroner)
 Note 31.12.2017 31.12.2016

Fall- og reguleringsrettigheter 4 53 895 53 895
Grunnervervelser 4 5 314 5 314
Kraftverk og anlegg 4 1 789 842 1 702 492
Maskiner, bygninger, utstyr m.m. 4 110 999 108 528

Sum varige driftsmidler  1 960 050 1 870 229
  
Netto pensjonsmidler 3 40 933 38 041 
Egenkapitalinnskudd i KLP 3 5 166 4 622

Sum langsiktige fordringer  46 099 42 663

Sum anleggsmidler  2 006 149 1 912 892

Kundefordringer 5 22 306 29 690
Andre fordringer 5     85 107 105 693
Bundne bankinnskudd  13 411 5 713
Øvrige bankinnskudd  105 199 69 994

Sum omløpsmidler   226 023 211 090

SUM EIENDELER  2 232 172 2 123 982

Innbetalt egenkapital  669 255 669 255
Annen egenkapital  1 330 794 1 240 758

Sum egenkapital 6 2 000 049 1 910 013

  

Sum langsiktig gjeld  0     0

Leverandører  28 007 17 858 
Skyldige skattetrekk, avgifter m. m  127 771 111 912
Påløpne kostnader og andre forpliktelser 8 76 345 84 199

Sum kortsiktig gjeld  232 123 213 969 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 232 172 2 123 982

(1.000 kroner)
 2017 2016
  
Til egenkapital 93 336 133 230
Forskjell betalt og kostn.ført pensjon -5 529 -7 802
Finansinntekt pensjon u/arbeidsgiveravgift -661 -
Avskrivninger 49 500 46 563
Endringer kundefordringer og andre fordringer 27 970 -75 645
Endringer leverandørgjeld 10 149 -12 692
Øvrige endringer i arbeidskapitalen 8 005 53 895
Kontantstrøm fra drift 182 770 137 549

Nyanskaffelser -182 957 -166 095
Utrangering av driftsmidler 43 634 -
Egenkapitalinnskudd KLP -544 -4 622
Kontantstrøm fra investeringer -139 867 -170 717

Nedbet. langsiktig gjeld 0 0
Kontantstrøm fra finans - 0

Netto kontantstrøm 42 903 -33 168

Bankbeholdning 01.01 75 707 108 875
Netto kontantstrøm i året 42 903 -33 168
Bankbeholdning 31.12 118 610 75 707

Tonstad, 31.12.2017 / 05.04.2018

Per Are Hellebust
Styreleder

Jakob Hovet
Styremedlem

Geir Kulås
Styremedlem

Brynjar Bø
Adm. sjef

Leiv Ingve Ørke
Nestleder

Bjørn Honningsvåg
Styremedlem

Eivind Skregelid
Styremedlem

for laks. Det er i tillegg satt ut aure i tråd med Handlingsplan 
for innlandsfisk i Sira-Kvina vassdraget. Selskapet foretar 
fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser i de regulerte 
vassdragene. 

Sikkerhet
Turisttrafikken er økende i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble også denne vinteren etablert midlertidige sperringer 
på spesielt farlige steder i reguleringsmagasiner. Informasjon 
om forholdene på reguleringsmagasinene er tilgjengelig på 
internett og blir oppdatert gjennom vinteren. Kraftselskapet 
har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.
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Gaute Tjørhom
Adm. direktør

Jarle Solbakken
Styremedlem

for laks. Det er i tillegg satt ut aure i tråd med Handlingsplan 
for innlandsfisk i Sira-Kvina vassdraget. Selskapet foretar 
fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser i de regulerte 
vassdragene. 

Sikkerhet
Turisttrafikken er økende i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble også denne vinteren etablert midlertidige sperringer 
på spesielt farlige steder i reguleringsmagasiner. Informasjon 
om forholdene på reguleringsmagasinene er tilgjengelig på 
internett og blir oppdatert gjennom vinteren. Kraftselskapet 
har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.
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Jan Petter Kvelland
Styremedlem

for laks. Det er i tillegg satt ut aure i tråd med Handlingsplan 
for innlandsfisk i Sira-Kvina vassdraget. Selskapet foretar 
fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser i de regulerte 
vassdragene. 

Sikkerhet
Turisttrafikken er økende i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble også denne vinteren etablert midlertidige sperringer 
på spesielt farlige steder i reguleringsmagasiner. Informasjon 
om forholdene på reguleringsmagasinene er tilgjengelig på 
internett og blir oppdatert gjennom vinteren. Kraftselskapet 
har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.
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for laks. Det er i tillegg satt ut aure i tråd med Handlingsplan 
for innlandsfisk i Sira-Kvina vassdraget. Selskapet foretar 
fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser i de regulerte 
vassdragene. 

Sikkerhet
Turisttrafikken er økende i kraftselskapets nedbørsområde. 
Det ble også denne vinteren etablert midlertidige sperringer 
på spesielt farlige steder i reguleringsmagasiner. Informasjon 
om forholdene på reguleringsmagasinene er tilgjengelig på 
internett og blir oppdatert gjennom vinteren. Kraftselskapet 
har i 2012 fortsatt arbeidet med å etablere fysiske tiltak for å 
bedre sikkerheten for allmennheten. 

FREMTIDIG UTVIKLING  

Styret presiserer at det normalt er knyttet en del usikkerhet til 
vurderingen av fremtidige forhold.

Kraftselskapets anlegg har nådd en alder der større 
moderniseringer og rehabiliteringer er nødvendige 
for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
standard og tilgjengelighet. Det er gjennomført store 
rehabiliteringsprosjekter de siste årene og dette vil fortsette i 
ytterligere en 10 års periode. Rehabiliteringene av aggregat 5 i 

Tonstad kraftverk og aggregat 1 i Solhom kraftverk ble ferdige i 
2012. Neste år gjennomføres en tilsvarende jobb på aggregat 2 
i Solhom kraftverk.

Kraftselskapets største dammer og reguleringsanlegg må 
forsterkes som følge av ny sikkerhetsforskrift. For tiden pågår 
forsterkning av kraftselskapets største dam, dam Svartevatn. 
Så langt er en tredjedel av arbeidet utført. Prosjektet blir 
avsluttet i 2015. Det er forventet at ca. 20 av selskapets 
dammer må forsterkes. Arbeidet vil gi selskapet mange 
praktiske utfordringer og ikke minst høye utgifter i minst 15 år 
framover.

Det kan bli åpnet for revisjon av selskapets konsesjonsvilkår 
i 2013. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg 
pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge 
prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag 
i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina 
engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med 
fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige 
beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, 
Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn-
vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig 
som vannkraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente 
inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere 
reguleringer innenfor eksisterende område, øker både 

spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Innen 
utgangen av 2012 er det sendt søknad om konsesjonsfritak for 
to prosjekter på til sammen 22,6 GWh, søknad om konsesjon 
for to prosjekter på til sammen 60,0 GWh og melding om 
ytterligere to prosjekter på 169,0 GWh. Målsettingen er å 
realisere minst 220,0 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 
2020. 

Statnetts arbeid med å forsterke hovednettet i kraftselskapets 
område vil berøre Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftverk. 

Sira-Kvina må tilpasse sine anlegg til innmating på 420 kV 
spenning. Dette blir et omfattende og krevende arbeid som 
også vil medføre høye kostnader for selskapet. Det er forventet 
at Statnett fullfører sitt oppgraderingsarbeid i perioden 
2017 – 2020. Nettforsterkningene er positive med tanke på 
ytterligere utnyttelse av ressursene i Sira-Kvina, for eksempel 
til produksjon av balansekraft i et marked med stadig økende 
andel uregulerbar kraft.

12 13
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Generelt om regnskapsprinsipper
Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk, herunder også energilovens forskrifter om 
regnskapsføring. 

Inntekter
Selskapets eiere dekker selskapets likviditetsbehov gjennom 
driftstilskudd. Eiernes innbetalinger er rapportert som inntekter 
fra eierne. Inntekt resultatføres når den er opptjent.
Konsesjonskraftprisen er basert på kraftselskapets egen 
selvkost. Øvrige inntekter er satt til markedspris.

Kjøp i utenlandsk valuta
Fakturabeløp omregnes fra utenlandsk valuta til NOK med  
valutakurs på registreringsdato. Differanser i valutakurs fra  
bokføringsdato til betalingsdato føres som finansinntekt/ 
-kostnad.

Klassifisering av poster i regnskapet
Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet samt  
fordringer som tilbakebetales innen ett år, er omløpsmidler. 
Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er  
benyttet for gjelds-poster.

Kundefordringer
Kundefordringene er vurdert til pålydende. Kraftselskapet har 
aldri hatt tap på sine fordringer, og sannsynligheten for at tap 
skal oppstå, er minimal.

Vannbeholdninger
Magasinbeholdninger er ikke medtatt i balansen i tråd med 
etablert praksis i bransjen.

Varige driftsmidler
Investeringer i varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom 
levetiden er lengre enn 3 år og kostprisen er vesentlig. Varige 
driftsmidler er i balansen oppført til historisk kostpris med 
fradrag for lineære avskrivninger basert på driftsmidlenes 
forventede restlevetid.

Vedlikehold
Vedlikehold kostnadsføres når kostnaden påløper.  
Vedlikehold omfatter alt som er med på å bringe et  
driftsmiddel, så langt som mulig, tilbake til opprinnelig standard.
Vedlikehold og rehabiliteringer utover dette aktiveres.

Pensjoner
Beregningen av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser er  
basert på flere økonomiske og demografiske forutsetninger. 
Enhver endring i de anvendte forutsetningene påvirker den  
beregnede forpliktelsen. Det henvises til noten om pensjons-
forpliktelser for en nærmere beskrivelse av hvilke  
forutsetninger som er lagt til grunn.

Skatter
I dagens skatteregime er kraftselskapet ikke eget skatteobjekt. 
Alle skatter ilignes og betales direkte av eierne. 

NOTE 1  > INNTEKTER FRA EIERNE
I henhold til selskapets vedtekter tar eierne ut all disponibel 
kraft, effekt og energi i forhold til sine eierandeler i selskapet. 
Vederlaget for dette gjøres opp ved at eierne dekker alle 
betalbare utgifter og øvrig likviditetsbehov knyttet til driften av 
selskapet. Disse inntektene er vist som inntekter fra eierne i 
resultatregnskapet. Beløpet er fordelt på eierne således:

Lyse Produksjon AS                  41,1 % 118 837
Statkraft Energi AS                     32,1 % 91 067
Skagerak Kraft AS                      14,6 % 44 067
Agder Energi Vannkraft AS        12,2 %      38 653
Totalt  292 624 

NOTE 2  > ØVRIGE INNTEKTER
Posten omfatter bl.a utleie av monopoldel /sentralnett  
(bryterfelt) med 9,4 mill. kroner, distribusjonsnett med 3,8 mill. 
kroner, inntekter av spesialreguleringer og systemtjenester  
med 6,7 mill. kroner, FFR 2,3 mill. kroner, leieinntekter 2,7 mill. 
kroner og øvrige driftsinntekter på 18,8 mill. kroner, samt en 
positiv regulérkraftbalanse på 54,0 mill. kroner.

NOTER TIL REGNSKAPET
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NOTE 5  > KUNDEFORDRINGER/ANDRE FORDRINGER

Kundefordringene forfaller innen ett år etter regnskapsårets 
slutt. Andre forskuddsbetalte kostnader utgjør 3,0 mill. kroner 
og netto periodisering 3,4 mill. kroner.

NOTE 6  > ENDRING I EGENKAPITAL

Endring i egenkapital i 2017:
Innbetalt egenkapital 01.01.2017   669 255
Endring i løpet av året            0
Innbetalt egenkapital 31.12.2017 669 255

Egenkapital 01.01.2017 1 240 758
Aktuariell gevinst -3 298
Overført til annen egenkapital 93 335
Annen egenkapital 31.12.2017 1 330 793
      

NOTE 7  > LANGSIKTIGE LÅN

Samtlige lån i kraftselskapet er nedbetalt.

NOTE 8  > PÅLØPTE KOSTNADER OG  
ANDRE FORPLIKTELSER

Posten omfatter bl.a avregning eiere 2017 35,1 mill. kr.,  
merinntekt sentralnett 0,2 mill. kr., uopptjent inntekt  
40,9 mill. kr. og uinnløste årlige erstatninger 0,1 mill. kr. 

Avregning eierne fordeles således: 
Lyse Produksjon AS                   41,10 % -16 426
Statkraft Energi AS                     32,10 %   -13 586
Skagerak Kraft AS                      14,60 %    -3 685
Agder Energi Vannkraft AS        12,20 %    -1 424

NOTE 4  > VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER

Kolonnene 1, 2 og 3 tilsvarer «maskiner, bygninger m.v» i balansen, mens kolonnene 4, 5, 6 og 7 tilsvarer «kraftverk og anlegg» i balansen.
Anleggsmidlene er vurdert etter god regnskapsskikk og har basis i restlevetider.
Fall- og reguleringsrettigheter samt grunnervervelser avskrives ikke da eiendelene anses å ha ubegrenset økonomisk levetid.

 Boliger,  Maskiner,  Bygninger  Reg-  Kraft-  Distr. Sentral-  SUM
 messer,  inv., utstyr,   anlegg  verk nett nett
 tomter transp. mm.

Ansk.kost 01.01 18 139 146 332 65 286 1 071 251 2 605 913 70 458 127 448 4 104 827
Akk. Av-/nedskrivning 6 244 78 075 37 414 480 582 1 547 582 25 273 118 637 2 293 807
Bokført verdi 01.01 11 895 63 257 27 872 590 669 1 058 331 45 185 8 811 1 811 020
Tilgang  14 358  7 885 157 399 - 3 314 182 956
Avgang  75    43 559  43 634
Avskrivning 183 9 789 1 804 9 001 25 496 1 626 1 601 49 500
Bokført verdi 31.12 11 712 72 751 26 068 589 553 1 190 234 - 10 524 1 900 842

Øk. Levetid inntil  60 år  50 år  60 år  100 år  40-60 år  40 år 40 år 100 år

NOTE 3  > LØNN, GODTGJØRELSER OG PENSJONER
Selskapet hadde 112 fast ansatte ved utgangen av 2017.  
Tilsvarende tall var 113 ved utgangen av 2016. Antall årsverk 
knyttet til fast ansatte har vært 105,6 i 2017. I tillegg er det 
medgått 11,2 årsverk knyttet til engasjementer, lærlinger og 
ekstrahjelp. 

Lønn og godtgjørelser til adm. direktør var 1 532 002 kroner i 
2017, mens andre fordeler utgjorde 102 252 kroner. Daglig leder 
har ingen bonus. Daglig leder har vanlig pensjon. Daglig leder har 
ikke krav på lønn etter fratreden fra sin stilling utover  
avtalt oppsigelsestid. Daglig leder har ikke lån i selskapet

Styret (de ansattes representanter) har i 2017 mottatt til 
sammen 80.000 kroner i honorarer.
Styrets leder og de øvrige eierrepresentantene mottar ikke 
honorarer.

Lønn
 2017 2016
Lønnsutbetalinger 63 510 64 077
Arbeidsgiveravgift 14 001 13 998
Pensjoner inkl. engangsreguleringer 6 159 7 344
Annet -3 562 -2 880
Sum lønn og sosiale kostnader 80 108 82 539

Pensjoner
Pensjonskostnader er ført i henhold til IAS19R, og tariff K2013 er benyttet. AFP er fratrukket. Videre er levealderjustering og ny lov om 
folketrygd hensyntatt. Enn videre er lokal avtale om ny innskuddspensjon hensyntatt i den forstand at den offentlige ytelsesbaserte 
pensjonen er lukket for ansatte født i 1959 eller senere. Pensjonsordningene oppfyller kravene i OTP loven.

Årets pensjonskostnad
 2017  2016
Årets pensjonsopptjening 1 267 1 130
Rentekostnad på pensjonsforpliktelser - -
Avkastning på pensjonsmidler - -
Resultatført avvik/estimatendringer - -
Resultatført planenendring/spes. hendelser - -
Arbeidsgiveravgift - -
Administrasjon 195 204
Netto pensjonskostnad, ytelsesbasert ordning 1 462 1 334
Innbet. premie, innskuddsbasert ordning 4 901 5 406
Sum pensjonskostnad 6 363 6 740

Avstemming mot balansen
Påløpte pensjonsforpliktelser 159 641 153 384
Pensjonsmidler -200 573 -191 425
Estimatendringer/-avvik    
Arbeidsgiveravgift  -      -
Netto pensjonsforpliktelser i balansen -40 932 -38 041

Beregningene er basert på følgende  
økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrenten er satt til 2,40 %, forventet  
årlig avkastning på pensjonsmidler 2,40 %,  
forventet lønnsregulering til 2,50 %, G-regulering til 
2,25 % og forventet pensjonsregulering til 1,48 %.

Som aktuarmessige forutsetninger for  
demografiske faktorer og avgang er vanlig  
benyttede forutsetninger innen forsikring  
lagt til grunn.

Medl.status     Ytelsesbasert     Innsk.basert
Antall aktive 28 86
Antall oppsatte 110
Antall pensjoner 71

Revisjon er kostnadsført med 488 092 kroner i 2017. Av dette  
er 388 865 kroner revisjonshonorar, 19 027 kroner signering 
av ekstern rapportering til NVE og ENOVA rapport og 80 200 
kroner konsulentbistand. Alle tall er eksklusive merverdiavgift.
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VEST-AGDER

AUST-AGDER

ROGALAND

KVINESDAL

FLEKKEFJORD

SIRDAL

SOLHOM
200 MW

TONSTAD
960 MW

ÅNA-SIRA
150 MW

TJØRHOM
120 MW

HUNNEVATN

2 MW

KVINEN
80 MW

ROSKREPP
50 MW

DUGE
200 MW

KVINLOG

GYLAND

LIKNES

KNABEN

RISNES

SIRA

MOI

SI
R

A

322,0 km2

474,6 km2

897,0 km2

kanal

285,7 km2

202,3 km2

128,6 km2

Skreå

Deg

38,2 km
2

375,3 km2

Hunned
ale

n
R.v. 

45

Hunnevatn

50

Valevatn
660–625

Kilen
660–628

Gravatn
660–625

Ousdalsvatn
497,6–482,0

Kvifjorden
715–677

Øyarvatn
837–820

Roskreppfjorden
929–890

Svartevatn
899–780

Homstølvatn
497,6–471,0

Sirdalsvatn
49,5–47,5 

Fedafjo
rden

Lundevatn
48,5–44 

R.v. 42

Til Brokke

Til Lysebotn

R.v. 42

E-39

46
5

466

465

E-39

E-39

R.v. 
42

R.v. 44

46
8

Nesjen

Kraftstasjon
Pumpekraftstasjon (Duge)
Pumpestasjon (Hunnevatn)
Tunneler
Vatn
Europavei
Vei: RV, F og lokal
Jernbane
Fylkesgrense
Dammer

November 2011

OVERSIKTSKART

KRAFTSTASJONER
Duge  200 MW
Tjørhom  120 MW  Sira 
Roskrepp  50 MW
Kvinen  80 MW  Kvina
Solhom  200 MW
Tonstad  960 MW  Begge
Åna-Sira  150 MW  Vassdrag
Sum  1 760 MW

MAGASIN
 H.R.V moh. L.R.V moh.
Svartevatn 899,0 780,0
Kilen 660,0 628,0
Valevatn 660,0 580,0
Gravatn 660,0 625,0
Tjørhomsvatn 497,6 492,0
Ousdalsvatn 497,6 482,0
Sirdalsvatn 49,5 47,5
Lundevatn 48,5 44,0
Roskreppfjorden 929,0 890,0
Øyarvatn 837,0 820,0
Nesjen 715,0 677,0
Homstølvatn 497,6 471,0

NOTE 9  > VIRKSOMHETSOMRÅDER

Sira-Kvina kraftselskap har nettanlegg på sentral- og distribusjonsnettnivå. Nettvirksomheten er monopolvirksomhet og  
som følge av det, regulert. En del av kravet er at årsrapporten til selskapet skal inneholde noter som viser segmentormasjon 
om denne delen av virksomheten.

NETTVIRKSOMHET Sentralnett Distr.nett Produksjon Total
Driftsinntekter
Nettinntekter 9 233 3 592 379 13 204
Andre driftsinntekter 0 0 423 296 423 296
Sum driftsinntekter 9 233 3 592 423 675 436 500

Driftskostnader
Kjøp av energi / Nettap 65 248 -313 0
Kjøp av overføringstjenester 0 0 - 0
Lønnskostnader 2 201 735 77 172 80 108
Andre driftskostnader 1 328 738 212 146 214 212
Av- og nedskrivninger 1 601 1 626 46 273 49 500
Eiendomsskatt 4 470 1 490 -5 960 0
Sum driftskostnader 9 665 4 837 329 318 343 820

Driftsresultat -432 -1 245 94 357 92 680

Avkastning
Driftsresultat -432 -1 245 94 357 92 680
Avkastningsgrunnlag 1 930 22 819
Avkastning, % -22,4 % -5,5% 

Avkastningsgrunnlag
Bokført verdi 01.01 2 711 45 186
Bokført verdi 31.12 1 110 0
Gjennomsnittlig bokført verdi 1 911 22 593
1 % tillegg for arbeidskapital 19 226
Avkastningsgrunnlag 1 930 22 819

Inntektsramme og kile
Inntektsramme fordelt pr nettnivå 4 962 4 372 - -
KILE -    - - -  

MER-/MINDREINNTEKT
Inngående saldi
Inngående saldo merinntekt 235 - 
Inngående saldo mindreinntekt - 1 478
Inngående saldo renter merinntekt 3  -  

Korreksjoner mer-/mindreinntekt
Korreksjon merinntekt -235 -3 776  
Korreksjon mindreinntekt -  -23   
Korreksjon renter merinntekt -3 - 

Årets bevegelser mer-/mindreinntekt
Årets merinntekt 199 5 254
Årets mindreinntekt -  -
Årets avsetning renter merinntekt 3 - 
Årets avsetning renter mindreinntekt -  9 
 
Utgående saldi 
Utgående saldo merinntekt 199 -  
Utgående saldo renter merinntekt 3 -

Eiendomsskatten nullstilles 
i regnskapet da den  
betales av eierne direkte.
Sentralnettet gjelder utleie 
av bryterfelt. 
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