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2009
I 2009 har Hafslund jobbet med store prosjekter  innen 
varmeproduksjon, vannkraftproduksjon og produksjon av trepellets 
– prosjekter som vil gi viktige bidrag i form av miljøvennlig energi. 
Hafslund oppgraderer strømnettet for å sikre god leveringskvalitet 
og varmer opp hovedstaden på en miljøvennlig måte med  
fjernvarme. Det er de ansatte i Hafslund som gjør dette mulig. 
Vi har kraft til å forandre. 
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Nøkkeltall

Resultat eksklusive REC (mill. kroner) 2009 2008 2007 2006 2005* 2004*
Salgsinntekter   10 670   11 056   8 625   9 799   8 097   7 661 
Driftsresultat før avskrivninger  2 250   2 189   2 601   2 717   2 314   2 021 
Driftsresultat  1 368   1 338   1 710   2 048   1 649   1 368 
Resultat før skatt og avhendet virksomhet  707   654   1 265   1 716   1 139   695 
Årsresultat  350   622   1 140   1 024   819   405 

REC - effekt på årsresultat  (137)  (16 537)  12 198   10 626   356   52
    
Kapital og kontantstrøm (mill. kroner)     
Netto kontantstrøm fra driften 1 879   1 085   140    1 467   1 262   1 488 
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer 1 653   1 707   3 166    1 176   782   585 
Engasjert kapital (eksklusive REC)  22 239   22 289   21 038   16 833   16 159   17 820 
REC markedsverdi  3 432   4 542   19 430   12 016   1 363   381 
Egenkapitalandel 38 % 41 % 64 % 53 % 31 % 30 %
Netto rentebærende gjeld  11 601   11 442   10 102   9 379   9 528   10 527
      
Kroner per aksje (eksklusive REC)     
Resultat  1,79 3,19  5,84  5,25  4,20  2,07 
Utbytte 2,25 2,25 3,00 2,75  2,25  1,25 
Kontantstrøm fra driften 9,61  5,56   0,72   7,52   6,47   7,62 

*  Resultatet før skatt for 2004 og 2005 er ikke justert for resultat avhendet virksomhet (Infratek og Sikkerhet Privat).
** I tillegg kom et ekstraordinært utbytte på 15,00 kroner som følge av nedsalg av REC-aksjer.   

**
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Hafslundkonsernet

Hafslund er Norges største netteier, størst 
innen strømsalg og en stor produsent av 
fornybar energi. Hafslund er også en betydelig 
leverandør av telekom- og it-tjenester, og en av 
hovedeierne i solenergiselskapet REC.

Hafslund har produsert miljøvennlig vannkraft i 
over 110 år. Nå satser Hafslund tungt på blant 
annet fjernvarme, bioenergi og utvikling av 
energi gjenvinning fra avfall for å møte framtidens 
behov for klimavennlig energi.

2009 var preget av god underliggende drift i 
hele konsernet. Finanskrisen medførte verdifall 
på noen eiendeler, i første rekke på eierposten i 
solenergiselskapet REC.

Fornybar energi
I Kykkelsrud pågår byggingen av et nytt kraft-
verk i inntakskanalen til det nedlagte Kykkelsrud 
kraftverk. I Vamma kraftverk og Sarp kraftverk er 
det i 2009 investert i vedlikehold og opprusting 
som vil øke ytelsen og levetiden. Samlet vil dette 
gi 120 GWh ny kraftproduksjon.

Utbyggingstakten for fjernvarme i Oslo har økt 
kraftig og er nå på rundt 125 GWh per år. Den 
nye fjernvarmeledningen mellom Klemetsrud 
og Oslo sentrum, som ble satt i drift i juni 2009, 
bidrar betydelig til nye leveranser.

Hafslunds anlegg for energigjenvinning fra avfall 
på Borregaards industriområde ble satt i drift i 
mars 2010. Energien leveres i form av industri-
damp til Borregaard.

BioWood Norway, hvor Hafslund har en 
eierandel på 78 prosent, starter produksjonen 
av trepellets sommeren 2010. Fabrikken blir 
verdens nest største pelletsprodusent. Anlegget 
vil produsere 450 000 tonn pellets per år, til-
svarende en energimengde på rundt 2 TWh.

Marked og kunder
Hafslund styrket i 2009 sitt omdømme og 
oppnådde forbedring på målinger av kunde-
tilfredshet. Antall strømkunder har økt, og 
den videre veksten innenfor strømsalg skal 
realiseres innenfor dagens struktur og på nye 
markedsområder.

Nettvirksomheten
Det var også i 2009 en positiv utvikling av 
 leveringskvaliteten på strømforsyningen i 
Hafslunds konsesjonsområde. Arbeidet med 
å sikre en trygg og god strømforsyning er 
 videreført, og flere større prosjekter har blitt 
gjennomført. Det er tatt flere initiativ for å gi 
nettvirksomheten mer egnete rammebetingelser.

Venture
Hafslund Venture er en aktiv eier i vekstsel-
skaper innenfor fornybar energi, energirelatert 
teknologi og konsepter tilknyttet Hafslunds 
verdikjede. 2009 var et vanskelig år for venture-
virksomheten, hvor hovedfokus har vært å 
opprettholde verdiene som forvaltes. Det ble 
investert i det svenske utviklingsselskapet Glo, 
samt foretatt en rekke oppfølgingsinvesteringer.

Hafslund vil bidra til et renere miljø og et bedre klima. Det har selskapet gjort i mer enn 
110 år. Hafslund satser tungt på å utvikle mer fornybar energi med effektivisering av 
 kraftverkene, utbygging av fjernvarmenettet, nye anlegg for energigjenvinning, samt 
ved å bidra til at kundene utnytter energi mest mulig effektivt.
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3 spørsmål til
Christian Berg
Konsernsjef

 1   Hva er det viktigste 
  Hafslund har fått til i 2009? 

Vi har hatt et høyt aktivitets-
nivå for å framskaffe mer 
fornybar energi og for å sikre 
strømforsyningen til våre 
kunder. Vi har fått flere og 
mer fornøyde kunder, og 
 Hafslunds omdømme  
er bedret. 

 2   Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Finanskrisen påvirket både 
driften og investeringstakten, 
og medførte verdifall på 
noen eiendeler. Markedet for 
avfall ble kraftig påvirket med 
 fallende volum og økt eksport 
som følge av avgiftsforskjeller. 
Den økonomiske reguleringen  
av nettvirksomheten gir 
fremdeles uhensiktsmessige 
utslag, og arbeidet for mer 
egnete rammevilkår har vært 
prioritert.

 3   Hvilke ambisjoner har 
 Hafslund for 2010? 

Vi skal videreutvikle produktene  
våre slik at de møter kunde-
nes behov enda bedre. Vi 
vil videreføre arbeidet med å 
 befeste miljøengasjementet  
vårt, blant annet ved å 
fortsette satsingen innenfor 
fornybar energi. Vi vil fortsatt 
ha en høy byggeaktivitet i 
Oslo, Akershus og Østfold.
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Visjon 
og verdier

Kjerneverdier

 Redelighet  betyr at vi 
n tar ansvar og holder det vi lover
n viser respekt og tillit
n unner hverandre suksess og gjør  
  hverandre bedre

 Mot  betyr at vi 
n tar initiativ
n tør å utfordre
n våger å feile

 Humør  betyr at vi 
n viser engasjement
n skaper arbeidsglede
n verdsetter humor

Forretningsidé

 Vi leverer framtidens  
 energi løsninger og infrastruktur. 
 Enkelt og effektivt. 

Hafslund satser tungt på å utvikle og 
bygge ut fornybar energi innenfor et 
bredt spekter. Samtidig er Hafslund en 
ledende aktør innenfor utbygging og drift 
av infrastruktur for elektrisitet, fjernvarme 
og telekom – absolutte nødvendigheter 
i det moderne samfunnet. Hafslund ser 
det som en del av sin samfunnsrolle 
å sørge for god tilgjengelighet og høy 
leveringssikkerhet på disse områdene.
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Strategiske prioriteringer og innsatsområder

n Hafslunds energiproduksjon skal økes 
gjennom vekst innenfor fornybar og alternativ 
energi og varme.

n Hafslund skal videreutvikle rollen som sentral 
infrastruktur aktør gjennom fortsatt satsing på 
utbygging og drift av elnett og fjernvarme.

n Hafslunds posisjon som ledende leverandør 
av strøm skal opprettholdes og videreut vikles
gjennom økt effektivitet og kvalitet, høy 
service grad og produktutvikling.

n Hafslund skal være pådriver for en strate-
gisk utvikling av det nordiske strømmarkedet 
for å medvirke til mer effektive markeder og 
kunderettete løsninger.

n Konsernets venturemiljø skal identifisere og 
 videreutvikle nye investeringer og forretnings-
muligheter for å sikre langsiktig verdiskaping.

n Hafslund skal fortsette videreutviklingen av 
eierskapet i Renewable Energy Corporation 
(REC) med mål om å sikre best mulig verdi-
utvikling for alle aksjonærene i Hafslund.

n Konsernet skal fortsette arbeidet med å 
forankre en ny, fleksibel medarbeiderpolitikk 
basert på livsfaser og individuelle behov 
blant ansatte, og videreføre arbeidet med 
kompetanseutvikling og opplæring på alle 
nivåer.

n Konsernet skal videreutvikle bedriftskul-
turen basert på Hafslunds kjerneverdier for 
å skape en utviklende og attraktiv arbeids-
plass, samt å sikre et godt omdømme.

Visjon: 

Vi gjøR 
HVERdagEN 
tRyggERE  
og BEdRE
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Forretnings- 
områdene
Hafslund har produsert ren vannkraft i mer enn 110 år. Nå 
 effektiviserer vi vannkraftverkene våre, bygger ut fjernvarmenettet 
og bygger nye anlegg for energigjenvinning. Vi satser på bioenergi i 
fjernvarme nettet og produksjon av trepellets, og vi påvirker kundene 
til å velge mer miljøvennlige energiformer og gjennomføre tiltak som 
reduserer energiforbruket. Sammen har vi kraft til å forandre.
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Produksjon 
og varme 
Produksjon og varme omfatter alle oppgaver 
knyttet til konsernets virksomheter innen kraft-
produksjon, samt virksomheter innenfor varme 
og bioenergi utenfor Oslo og Akershus. I tillegg 
er Europas største trepellets fabrikk, BioWood 
Norway AS, og Cogen AS, som har andeler i 
kraftvarmeverk i Spania, en del av Produksjon 
og varme. 

Hafslunds lange tradisjoner med miljøvennlig 
vannkraftproduksjon er videreført i konsernets 
satsing på ny virksomhetsutvikling innen 
varmeproduksjon til industridamp, fjernvarme, 
og strømproduksjon basert på fornybare kilder. 
Det er de siste årene opparbeidet en betydelig 
ekspertise i organisasjonen, som styrker for-
retningsområdets muligheter.

Mer strøm ut av hver kubikkmeter vann
Kykkelsrud kraftverk fra 1903 ble tatt ut av 
produksjon i september 2008, og erstattes nå 
av et nytt kraftverk som en del av Fellesanlegget  
Kykkelsrud Fossumfoss kraftverk. Det nye 
kraftverket, FKF4, ligger i inntakskanalen 
til gamle Kykkelsrud kraftstasjon, og får en 
ytelse på 40 MW. I 2009 er det lagt ned en 
betydelig innsats i vedlikehold og opprusting 
av flere av de eldste aggregatene i Vamma og 
Sarp  kraftverk for å øke ytelsen og levetiden. 
Samlet vil prosjektene bidra med 120 GWh ny 
vannkraft produksjon. 

Miljøenergi i fokus
Hafslund Miljøenergi er et særskilt satsings-
område i forretningsområdet. Selskapet skal 
etablere og drive lønnsomme anlegg for produk-
sjon av miljøenergi basert på trepellets, trepulver, 
flis og biogass, samt anlegg for energiutnyttelse 
av avfall. Hafslund Miljøenergi ble opprettet med 
utgangspunkt i en avtale inngått med Borregaard 
i 2007 om å bygge, eie og drifte et anlegg for 
energiutnytting av avfallsbasert brensel på 
 Borregaards industriområde i Sarpsborg. Anlegget 
vil levere damp som erstatning for tungolje i 
industriprosessene. Anlegget ble offisielt åpnet i 
mars 2010. Hafslund Miljøenergi eier energi-
gjenvinningsanlegget BioEl i Fredrikstad og 42,1 
prosent av Mosseporten Miljøenergi AS.

Europas største på trepellets
Hafslund er majoritetseier (78 prosent) i Bio Wood 
Norway AS. Ved oppstart sommeren 2010 blir 
BioWood Europas største og verdens nest største 
pelletsprodusent. Anlegget vil produsere 450 
000 tonn pellets per år, tilsvarende en energi-
mengde på rundt 2 TWh. Hovedmarkedet til 
BioWood vil være varmekrevende prosessindustri 
nær kyst  eller elveløp i den nordlige delen av 
Europa. Sikker tilgang på foredlet biobrensel vil 
øke konverteringen fra bruk av fossile brensler 
til fornybare energi kilder. BioWood Norway er 
lokalisert i Averøy i Møre og Romsdal.

Kraft til å forandre
Biopellets kan blandes inn i kullet til kullkraftverk 
for å oppnå positiv miljøeffekt. Opptil 20 prosent 
pellets kan blandes inn og gir en CO2-reduksjon for 
kullkraftverket på 15-17 prosent – en svært betydelig 
og kostnaddseffektiv reduksjon av CO2-utslipp.
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Hva gjør vi?
Kraftproduksjon
Hafslund har fire elvekraftverk 
i Glomma mellom Øyeren og 
Fredrikstad og fire småkraft-
verk i Eidsvoll. Årsproduksjo-
nen i 2009 var 3018 GWh. 
Produksjonen skal økes med 
100 GWh innen 2011.

Varme
Virksomheten omfatter 
energi gjenvinningsanlegget 
BioEl i Fredrikstad og et 
anlegg for energigjenvinning 
av avfallsbasert brensel på 
Borregaard som ble satt i drift 
i mars 2010. Dagens års-
produksjon er på 184 GWh 
damp, fjernvarme og elektri-
sitet. Borregaard-anlegget vil 
fra 2010 ha en årsproduksjon 
på 231 GWh industridamp.

Pellets
Hafslund bygger Europas 
største trepelletsfabrikk i 
 Averøy. Anlegget vil årlig 
 produsere 450 000 tonn 
trepellets. Hafslund har en 
eierandel på 78 prosent.

Kraftvarmeverk
Hafslund eier 44,8 prosent i 
det spanske selskapet Cogen 
som bygger, eier, driver og 
vedlikeholder kraftvarme-
verk. Dette er kraftverk som 
produserer både strøm, damp 
og varme.

3 spørsmål til
Per Kristian olsen
Konserndirektør Produksjon  
og varme 

 1  Hva er det viktigste 
  forretningsområdet  
 Produksjon og varme har  
 fått til i 2009? 

Vi har hatt et høyt aktivitets-
nivå på investeringer innenfor 
fornybar energi. Etableringen 
av anlegget for energiutnyt-
telse av avfallsbasert brensel 
på Borregaard og pellets-
fabrikken BioWood har gått 
etter tidsplan og budsjett. 
Kraftproduksjon har gjennom-
ført revisjoner av de eldste 
aggregatene, og er i rute med 
byggingen av et nytt elvekraft-
verk på Kykkelsrud.

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Finanskrisen har innvirket 
på drift og investeringer. 
Avfallsmarkedet ble kraftig 
 påvirket med fallende tilgjen-
gelig volum i markedet og 
økt eksport. Leverandøren av 
turbindeler til FKF4 ble også 
tydelig preget av finanskrisen, 
men alle leveranser er levert i 
henhold til avtale. 

 3  Hvilke ambisjoner har dere  
 for 2010? 

Hafslund vil fortsette satsingen 
innen fornybar energi. Vi bidrar 
til å redusere CO2-utslipp ved 
bruk av avfalls- og biobasert 
brensel som energikilde, sam-
tidig som vannkraft fortsatt vil 
være ryggraden i Hafslunds 
virksomhet. Vi vil fortsette 
med å forutse, påvirke og 
utnytte vannføringen optimalt. 

mill. NOK
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kraftproduksjon
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Fjernvarme
Forretningsområdet Fjernvarme produserer og 
distribuerer om lag 1,4 TWh fjernvarme i Oslo 
og Akershus. Dette tilsvarer varmebehovet for 
cirka 140 000 leiligheter. 

Norges største fjernvarmeprodusent
Hafslund Fjernvarme produserer, distribuerer 
og selger fjernvarme. Hafslund Fjernvarme er 
Norges største leverandør av fjernvarme og 
representerer rundt en tredjedel av all produsert 
fjernvarme i Norge. 

Til fjernvarmeproduksjon benytter selskapet 
varme kjøpt fra avfallsforbrenningsanleggene til 
Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. I til-
legg benyttes energi fra egne anlegg basert på 
bioenergi og varmepumper. Spisslasten dekkes 
opp med varme produsert fra el-kjeler, LNG 
(flytende naturgass) og oljekjeler. Hovedproduk-
sjonsanleggene er plassert på Klemetsrud og 
Haraldrud. Potensialet for fjernvarme i Oslo er  
2-2,5 TWh med dagens rammebetingelser.
 
Selskapet distribuerer om lag 1,4 TWh varme 
til næringsbygg og offentlige bygg, borettslag 
og småhuskunder i Oslo-regionen. Nærmere 
4000 boligblokker, rekkehus og næringsbygg 
er tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett. Hafslund 
Fjernvarme produserer og drifter fjernvarme til 
Oslo Lufthavn Gardermoen med omkringlig-
gende næringsområde. I tillegg leveres varme 
til Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark. 
Utbyggingstakten av fjernvarme i Oslo har økt 

fra 35-40 GWh (millioner kWh) per år til 125 
GWh per år. Dette er en sterk utbyggingstakt 
også i internasjonal målestokk.

Fjernvarme gir renere luft i oslo
Fjernvarme er den mest miljøvennlige måten 
å varme opp Oslo på, fordi den utnytter 
overskuddsvarme fra kloakk og forbrenning 
av søppel, papp, papir og trevirke. Dette er 
ressurser som ellers ville gått tapt eller blitt sett 
på som avfall. Målet er at 95 prosent av fjern-
varmeproduksjonen skal baseres på fornybare 
kilder. Fjernvarme erstatter i mange tilfeller 
gamle oljekjeler. Målinger viser at noen få høye 
skorsteiner, med strenge krav til rensing, gir 
vesentlig mindre lokal forurensning enn mange 
lave utslippspunkter. Ved å øke andelen fjern-
varme reduseres utslipp av støv og CO2, noe 
som bidrar til renere luft. Det pågår en storstilt 
utbygging av fjernvarme i Oslo. Fjernvarmen 
er et viktig virkemiddel for å nå kommunens 
ambisiøse mål når det gjelder bedre miljø og 
redusert luftforurensning.

Kraft til å forandre
Fjernvarme bidrar til et bedre miljø og reduserer 
luftforurensningen i Oslo. Fjernvarme erstatter i 
mange tilfeller gamle oljekjeler. Byens kloakk, spill-
varme fra avfallsforbrenning samt bioenergi brukes 
i fjernvarmeproduksjonen. Dette er ressurser som 
ellers ville gått tapt.
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Hva gjør vi?
Produkt
Et fjernvarmeanlegg tilsvarer 
et stort sentralvarmeanlegg 
som forsyner bygg med varmt 
vann til oppvarming og varmt 
tappevann. Varmt vannet 
distribueres til forbrukerne 
gjennom isolerte rør, og 
varme overføres fra fjern-
varmenettet til husets anlegg 
via varmeveksler. 

Konsesjonsområde  
og kunder
Hafslund har konsesjon 
til å bygge ut fjernvarme i 
Oslo og Oppegård, og på 
Gardermoen  og Jessheim. 
Fjernvarme leveres til 915 
 næringsbygg, 490 bolig-
blokker og 2525 småhus-
kunder. 

Produksjon og drift
16 produksjonsanlegg i Oslo 
og Akershus står for årlig 
fjernvarmeproduksjon nær  
1,4 TWh. I produksjonen 
benyttes primært fornybar 
energi. Fossile energikilder  
blir erstattet av mer bio-
brensel, avfallsvarme og 
varmepumper, samt ved at 
pellets og bioolje tas i bruk.

Utbygging 
Kunder med et samlet 
behov på 125 GWh ble 
tilknyttet fjernvarmenettet  
i 2009. Dette tilsvarer 
oppvarmingsbehovet  til  
12 500 boliger. I 2010 
startet gravearbeider som 
skal ta fjernvarmen ut til  
en rekke borettslag med 
 blokkbebyggelse i Oslo. 

3 spørsmål til
jan Presttun
Konserndirektør Fjernvarme

 1  Hva er det viktigste 
 forretningsområdet  
 Fjernvarme har fått til i 2009? 

Årets vekstmål er nådd, og 
125 GWh fjernvarme selges 
i dag til nye kunder. Over-
føringsledningen mellom 
Klemetsrud og Oslo sentrum 
er ferdigstilt. Dette muliggjør 
fjernvarme til flere bydeler i 
Oslo, samt distribusjon av mer 
fornybar varmeproduksjon.

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Utbygging av fjernvarme-
anlegg i Oslos gater skaper 
utfordringer for folk som 
ferdes i byen. Det er derfor 
viktig med god informasjon 
til publikum om fjernvarme 
som et viktig miljøtiltak. En 
annen utfordring i 2009 har 
vært den reduserte lønnsom-
heten i fjernvarmevirksomhet, 
hovedsakelig på grunn av lave 
strømpriser. 

 3  Hvilke ambisjoner har dere 
 for 2010? 

Vår ambisjon er fortsatt høy 
utbyggingsaktivitet i Oslo og 
Akershus. I tillegg vil vi ha 
fokus på fremragende drift 
av våre produksjonsanlegg. 
 Arbeidet med økt fornybar-
andel i fjernvarmeproduksjo-
nen vil fortsette.
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Nett

Hafslund Nett er Norges største nettselskap 
med 541 000 nettkunder i et geografisk område 
med cirka 1,4 millioner innbyggere. Hafslund 
Nett eier og drifter deler av sentralnettet i Oslo, 
er regionalnettseier i Oslo, Akershus og Østfold, 
og eier distribusjonsnettet i Oslo og i største-
delen av Akershus. Det totale strømforbruket i 
dette området var i 2009 omlag 22,1 TWh.  
I Hafslund Netts distribusjonsnett ble det 
 distribuert cirka 15,8 TWh strøm.

En sikker strømforsyning
Også i 2009 var det en positiv utvikling av leve-
ringskvaliteten på strømforsyningen i Hafslunds 
nettområde. Gjennomsnittskunden opplevde 
1,1 avbrudd i 2009. Dette gir en oppetid på 
cirka 99,99 prosent, som er blant de høyeste  
i Norge. 

Hafslund er inneforstått med hvor viktig strøm-
forsyningen er i vårt samfunn og at avhengig-
heten av sikker strømforsyning stadig øker. 
Konsekvensene av strømbrudd vil være særlig 
dramatiske i sentrale bystrøk, da det meste  
vil stoppe opp i løpet av kort tid. Også de  
andre områdene i nettområdet blir stadig mer 
avhengig av en sikker strømforsyning.

Hovedfokus i 2009 har derfor vært å videreføre 
arbeidet med å sikre en trygg og god strøm-
forsyning i konsesjonsområdet. Flere større 

prosjekter har blitt gjennomført. Det legges stor 
vekt på å beholde den gode leveringskvaliteten i 
hovedstaden, samtidig med at flere tiltak settes 
inn for å bedre leveringskvaliteten vesentlig 
også i det øvrige nettområdet. 

økte investeringer
Hafslund har økt investeringsnivået betydelig 
de siste årene. Dette har sammenheng  
med økning i strømforbruket og økende  
reinvesteringsbehov for å opprettholde en  
god leveringskvalitet. 
 
I Oslo er det store utviklingsprosjekter som 
Fjordbyen, Ensjøbyen og Lørenbyen, og økt 
 aktivitet langs aksene Oslo–Gardermoen og 
Oslo–Moss, som er mest drivende for nyinves-
teringer i nettet. Dette er de mest ekspansive 
områdene i Norge, og det er tatt hensyn til den 
forventete aktivitetsøkningen og befolknings-
økningen i disse områdene i investeringsplanene. 

Rammebetingelser
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) 
økonomiske regulering av nettvirksomheten 
understøtter etter Hafslunds mening ikke målene 
om effektivitet og nødvendige investeringer  
i nettet. Dette gjelder også regulering av 
 bemanning og organisering. Hafslund sam-
arbeider derfor med andre nett-aktører for å 
påvirke bransjens rammevilkår.

Kraft til å forandre
Hafslund Nett vil gjøre betydelige reinvesteringer 
og forsterkninger i nettet fram mot 2020. Dette vil 
gjøre at det årlige strømtapet reduseres med 70 
GWh, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til 
3500 boliger.
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Hva gjør vi?
Nett
Hafslund Nett er Norges 
største nettselskap. Hafslund 
Nett eier og drifter deler av 
sentralnettet i Oslo. Selskapet 
er regionalnettseier i Oslo, 
Akershus og Østfold og eier 
distribusjonsnettet i Oslo og 
i størstedelen av Akershus. 
 Antall nettkunder er om lag 
541 000, og det bor 1,4 
millioner mennesker i dette 
området. Det totale strøm-
forbruket i regionalnettet er 
cirka 22,1 TWh. 

driftssentral
Hafslund Driftssentral styrer, 
overvåker og optimaliserer 
strømnettet til 1,4 millioner 
mennesker, fjernvarme-
anleggene i Oslo-området, 
og Hafslunds kraftverk i 
Glomma. I tillegg styres ute-
mannskaper som skal ivareta 
optimal drift og rette feil.

3 spørsmål til
jan Presttun 
Konserndirektør Nett

 1  Hva er det viktigste 
 forretningsområdet Nett har  
 fått til i 2009? 

Vi har gjennomført en rekke 
prosjekter som sikrer strøm-
forsyningen. Oppgraderingen 
av nettet i Oslo har vært 
spesielt viktig, og vedlikehold 
og investeringer gir resultater. 
Leveringskvaliteten er meget 
god. Feil- og avbrudds-
statistikken viser at både 
antall avbrudd og varigheten 
på disse har gått ned også  
fra 2008 til 2009. 

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Dagens økonomiske 
 regulering av nettselskap 
er kompleks og gir i flere 
henseende uhensiktsmes-
sige utslag. Vi har sammen 
med andre nettselskaper 
arbeidet mye med å påvirke 
myndighetene for å få en mer 
framtidsrettet regulering.  
Vi opplever også stadig 
større utfordringer med å 
skaffe oss lokale rettigheter 
for etablering av våre anlegg.

 3  Hvilke ambisjoner har dere 
 for 2010? 

Fortsatt kontinuerlig fokus på 
fremragende drift, godt ved-
likehold, og å kunne gjøre de 
riktige investeringene i nettet. 
Mange dyktige medarbeidere 
nærmer seg pensjonsalderen, 
og en utfordring er å videre-
føre den spesielle kompetansen 
til nye medarbeidere som skal 
løfte selskapet videre. 

Antall avbrudd per år 
(gjennomsnittskunden)
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Marked
Marked tilbyr strøm til privat- og bedrifts-
markedet. Forretningsområdet er ansvarlig 
for majoriteten av all kundebehandling og 
fakturering under merkenavnet Hafslund. I 
tillegg omfatter forretningsområdet strømsalg 
gjennom datter selskaper.
 
Strøm
Strømsalg har hatt en positiv kundetilgang, og 
det totale antall kunder har økt med 17 000 
gjennom året. Levert volum i 2009 utgjorde 
13,2 TWh, en økning på 0,3 TWh i forhold til 
2008. Resultatene i strømselskapene har i 2009 
vært tilfredsstillende. Hafslund Strøm ønsker 
å ligge i front når det gjelder å tilby kundene 
miljøvennlig energi og energiløsninger. Som en 
del av miljøarbeidet er Hafslund Strøm opptatt 
av å bidra til redusert strømforbruk. Selskapet 
har derfor iverksatt flere tiltak for å legge til rette 
for og bidra til energisparing for sine privat- og 
bedriftskunder. Dette vil også være et viktig 
satsingsområde framover. 

NorgesEnergi har i løpet av 2009 videreført 
arbeidet med å befeste sin posisjon som den 
nasjonale leverandøren av strøm til lavpris i 
Norge. Selskapet hadde i 2009, liksom året før, 
en solid økning i antall kunder, og NorgesEnergi 
er for sjette år på rad det strømselskapet som 
scorer best på Norsk kundebarometers måling 
av kundetilfredshet. 

Med kunden i fokus og stadig forbedring av 
driften har forretningsområdet ambisjoner om 
økt vekst. Veksten skal komme innenfor dagens 
struktur og på nye markedsområder.
 
tjenester
Hafslund Kundesenter og Hafslund Faktura-
service er viktige bidragsytere for å sikre en 
god kundeopplevelse. Kundene blir stadig 
mer  fornøyde med kundeservicen, og den 
månedlige kundeunder søkelsen viser at 
opplevd kundeservice er stabilisert på et høyt 
nivå. Servicegraden ved kundesenteret har 
vært tilfredsstillende gjennom mesteparten av 
året med korte respons tider både på telefon, 
elektronisk post og brev. Kundesenteret kan 
tilby kundeservice på 15 forskjellige språk. 
Hafslund Fakturaservice fakturerer nesten 
850 000 kunder for Hafslunds selskaper. Et 
mål er å kommunisere elektronisk med flest 
mulig kunder. Kommunikasjonen med 55 000 
kunder foregår via e-post, sms og e-faktura, et 
antall selskapet jobber kontinuerlig med å øke.

Kraft til å forandre
Hver gang vi er i kontakt med kundene har vi en 
verdifull anledning til å skape forandring. Hafslund 
ønsker at våre kunder forstår at strøm er en verdifull 
ressurs. Husk på at den beste og mest miljøvennlige 
kilowattimen er den du ikke bruker!
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Hva gjør vi?
Strømsalg
Strømsalg består av følgende 
selskaper: Hafslund Strøm, 
NorgesEnergi, Fredrikstad 
Energisalg, Hallingkraft og 
Røyken Kraft. 

Hafslund Strøm er Norges 
største strømleverandør og 
leverer strøm til både privat- 
og bedriftsmarkedet. 

NorgesEnergi har i 2009 
styrket posisjonen som 
nasjonal lavprisleverandør  av 
strøm til privatkunder og små 
og mellomstore bedrifter. 

Fredrikstad EnergiSalg, 
Hallingkraft og Røyken Kraft 
er regionale strømselskaper 
med sterk posisjon i sine 
respektive hjemmemarkeder. 

Totalt levert volum i 2009 var 
8,9 TWh i privatmarkedet og 
4,3 TWh i bedriftsmarkedet. 
Kundeantall ved utgangen av 
2009 var 655 000. 

tjenester
Hafslund Fakturaservice 
forvalter kundesystemer, 
samler inn forbruksverdier og 
fakturerer konsernets strøm- 
og nettkunder. Hafslund 
Kundesenter forestår kunde-
behandlingen for Hafslund 
Nett og Hafslund Strøm. 
Inforum Norge produserer 
permer til eiendomsmeglere 
med informasjon og tilbud til 
boligkjøpere. Webportalen 
Mitthjem.no, med ytterligere 
nyttefunksjonalitet, lanseres 
i 2010. 

3 spørsmål til
Kari Ekelund 
thørud
Konserndirektør Marked

 1  Hva er det viktigste 
 forretningsområdet Marked  
 har fått til i 2009? 

Vi har nok et år fått flere og 
mer fornøyde kunder, noe 
vi naturligvis er stolte av. Vi 
har introdusert spennende 
produkter i flere av strøm-
selskapene som har blitt godt 
mottatt av kundene våre. 
Samtidig har vi hatt en god  
og stabil drift.  

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Finansuroen, som preget hele 
verden, var et stort usikker-
hetsmoment da vi gikk inn 
i 2009. Vi var blant annet 
 bekymret for arbeidsledighet og 
konkurser. Heldigvis ser det 
ut til at situasjonen ikke ble så 
alvorlig som først fryktet.  

 3  Hvilke ambisjoner har dere 
 for 2010? 

I 2010 skal vi fortsette å 
videreutvikle produktene våre,  
slik at de møter kundenes 
behov enda bedre. Vi ønsker 
å fortsette ferden med både 
mer fornøyde, og flere kunder. 
Vi vil fortsette arbeidet med å 
befeste og videreutvikle vårt 
miljøengasjement. Det betyr 
blant annet å gi kundene våre 
gode insentiver til å bruke 
strøm mer effektivt, og  
dermed også kutte strøm-
regningen.
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Venture
Venture representerer Hafslunds investerings- 
og utviklingsmiljø. Forretningsområdet foretar 
investeringer innenfor alternativ og fornybar 
energi, energieffektiv teknologi og energirela-
terte tjenester samt teknologi som kan støtte 
opp om Hafslunds virksomhet.

Venture skal gi meravkastning på Hafslunds 
sysselsatte kapital og bidra til å utvikle nye 
forretnings- og investeringsmuligheter for 
konsernet. Dette gjøres gjennom investerin-
ger i selskaper hvor Venture har fortrinn som 
investor. Ventures bidrag i porteføljeselskapene 
er et bredt kontaktnettverk, bransjekunnskap, 
betydelig kompetanse innen strategiarbeid og 
lang erfaring som aktiv eier blant annet gjennom 
styreverv.

investeringskriterier
Følgende investeringskriterier legges til grunn:
n Selskapet må ha et betydelig potensial 

både når det gjelder omsetning og finansiell 
avkastning.

n Investeringshorisont er normalt tre til åtte år.
n Førstegangsinvesteringer er primært på 

mellom seks og 60 millioner kroner.  
Oppfølgingsinvesteringer kan foretas.

n Eierandel på mellom 10 og 40 prosent og 
anledning til aktivt eierskap gjennom blant  
annet styrearbeid.

Fornybar energi og energieffektiv teknologi
Høyere kraftpriser og global oppvarming gjør 
investeringer innen fornybar energi finansielt 
attraktivt. Likeledes er behovet for å sikre 

framtidig energiproduksjon basert på fornybare 
energikilder en sterk og langsiktig trend. Venture 
ser muligheter innenfor fornybar energi som sol, 
vind, tidevann og biobrensel. Innenfor energi-
effektiv teknologi satser Venture blant annet på 
avanserte måle- og styringssystemer og neste 
generasjons belysning.

telekom
Venture er eneeier av Hafslund Telekom som 
bygger fibernett og trådløst bredbåndsnett, og 
leverer tjenester og produkter innenfor telefoni 
og internett. Venture er største aksjonær i 
mobiloperatøren Network Norway.

Portefølje
Venture-porteføljen består av 12 selskaper  
med en samlet verdi ved utgangen av året på 
4,5 milliarder kroner. Eierskapet i REC utgjør  
76 prosent av verdiene. I tillegg til REC er 
 investeringene i Fesil, Network Norway og 
 Hafslund Telekom blant de viktigste. Porte-
føljens avkastning var i 2009 på -4,1 prosent 
inklusiv REC og -8,9 prosent eksklusiv REC.

transaksjoner
Hafslund Telekom ble i januar 2009 overført til 
Venture. Satsingen innenfor avanserte måle- og 
styringssystemer ble styrket ved etableringen 
av Embriq.

I 2009 ble det investert i det svenske selskapet 
Glo, som utvikler neste generasjons lyskilder 
basert på LED-teknologi. Det er foretatt en rekke 
oppfølgingsinvesteringer. Tre eierposter er solgt.

Kraft til å forandre
Selskapene i vår portefølje er valgt ut som 
nyskapende og skal finne fram til nye og effektive 
løsninger innen sine respektive områder. Målet er 
å bidra til økonomisk vekst, teknologiutvikling og 
styrking av fagmiljøer.
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Hva gjør vi?
Venture investerer blant annet 
i følgende områder:

Sol
Silisiumbasert solenergi gjen-
nom eierskapet i REC, Fesil 
Sunergy og Metallkraft.

Vind
Selskaper som utvikler nye og 
mer effektive løsninger innen 
vindkraft, som ChapDrive.

avanserte måle- og  
styringssystemer (aMS)
Embriq-gruppen, etablert i 
2009, består av selskapene 
Embriq (tidligere High Tech 
Security), Policom, Hafslund 
IT og Hafslunds eierpost i 
Elis. Embriq-gruppen leverer 
 produkter, programvare og 
 tjenester innen hele verdikjeden 
for automatisk måleravlesning.

Hafslund telekom
Hafslund Telekom består av 
selskapene Hafslund Fibernett, 
Hafslund Telekom Nettjenster 
og NextNet. Fibernettet med 
samlet utstrekning på 2100 
 kilometer strekker seg fra Larvik 
rundt Oslofjorden til Halden. 
Nettjenester leverer produkter 
og tjenester innenfor telefoni 
og internett. NextNet har bygd 
ut og leverer trådløst bredbånd 
til kunder i Rogaland, Agder, 
Oppland, Hedmark, Akershus 
og Østfold.

Network Norway
Network Norway er landets 
fjerde største mobilselskap . 
Via Mobile Norway bygger  
selskapet, sammen med Tele2, 
landets tredje mobilnett.

Energieffektiv teknologi
Selskaper som tilbyr produkter 
og teknologi som er energi-
besparende, som Glo og Elbil 
Norge.

3 spørsmål til
tore Schiøtz
Konserndirektør Venture

 1  Hva er det viktigste 
 forretningsområdet  
 Venture har fått til i 2009? 

2009 var et vanskelig år for 
Venture, hvor fokus har vært 
å opprettholde verdiene vi 
forvalter. Et viktig lyspunkt har 
vært den betydelige veksten 
i Network Norway, noe som 
sikret finansieringen til fortsatt 
utbygging av et tredje mobil-
nett i Norge gjennom Mobile 
Norway.

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

2009 var et krevende år for 
de fleste selskapene i porte-
føljen. Finanskrisen er ikke 
over, og flere av selskapenes 
markedssegmenter har hatt 
en fallende trend. Mange av 
selskapene er i en kapital-
krevende oppbyggingsfase, og 
bankene er fortsatt forsiktige 
og svært konservative. Det 
har således vært utfordrende 
å sikre langsiktige finansierings-
løsninger.

 3  Hvilke ambisjoner har dere  
 for 2010? 

Venture skal i 2010 primært 
arbeide for å utvikle den 
eksisterende porteføljen. Vi 
har flere store engasjementer 
som Fesil, Hafslund Telekom 
og Network Norway, hvor vi  
vil bruke mye tid på å videre -
ut vikle verdiene.

investeringsprofil

Fornybar/alternativ energi: 14 %

AMS: 12 %

Telecom: 44 %

Energieffektiv teknologi/annet: 30 %

09
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økonomi og 
finans
Økonomi og finans har ansvaret for finansiell 
styring og rapportering. Enheten omfatter også 
krafthandelsvirksomhet, som er konsernets 
base for all krafthandel. Kvalitetssikring av 
kontrakter, eiendomsforvaltning og -utvikling, 
ledelse av konsernets pensjonskasser, risiko-
vurdering samt investorkontakt tilligger også 
Økonomi og finans.

Finansiell informasjon
Økonomienheten tilrettelegger finansiell styrings-
informasjon til ledelsen, styret og markedet. 
Rapporteringen foregår månedlig til ledelsen og 
styret, kvartalsvis til markedet, samt med en mer 
omfattende rapportering gjennom konsernets 
årsrapport. Regnskap kvalitetssikrer utviklingen 
av regnskapsfaget og utarbeider felles retnings-
linjer og systemer samt forestår den løpende 
regnskapsføringen for selskapene i konsernet.

Lån og likviditet
Finansenheten forestår alle innlån til konsernet, 
håndterer valutarisiko og løpende likviditetssty-
ring. Finans jobber aktivt med å søke en optimal 
gjeldssammensetning for å minimere konsernets 
samlete finanskostnader. Hafslund er en stor 
utsteder av obligasjoner i det norske markedet, 
men søker også i stor grad fremmedkapital 
utenfor Norge.

De sikrete pensjonsordningene er organisert i 
Hafslund Offentlige Pensjonskasse og Hafslund
Private Pensjonskasse, som forvaltes av 

finansenheten. Samlet forvaltningskapital utgjør i 
underkant av 2,1 milliarder kroner.

Krafthandel
Krafthandelsvirksomheten er base for all kraft-
handel, herunder risikostyring og sikrings strategi. 
Virksomheten tar hånd om fysisk og finansiell 
handel i forbindelse med salg av  konsernets 
egen kraftproduksjon og prissikring av sluttkunde-
leveranser, samt kjøp av nett-tap for konsernets 
eget distribusjons- og regionalnett. Virksomheten 
tar aktive posisjoner i det nordiske engros-
markedet for kraft. Størstedelen av handelen 
gjennomføres uten motpartsrisiko via Nord Pool.

Kontinuerlig forbedring
I kontraktsavdelingen ligger enheten Kontinuerlig  
forbedring. Enheten har som mål å bistå 
 selskaper og avdelinger på tvers av konsernet  
med kompetanse og metode for å støtte 
oppunder fremragende drift og legge til rette for 
en kultur for kontinuerlig forbedring. Enheten 
samarbeider tett med selskapene for å oppnå 
resultater. Metoden bygger på prinsipper fra 
Lean-metodikken.  

Eiendom
Hafslund er opptatt av å optimalisere eiendoms-
verdiene gjennom forvaltning, realisasjon og 
utvikling. Utviklingsdelen konsentrerer seg 
spesielt om Sarpsborg-området, hvor konsernet 
samarbeider med kommunen om å realisere et 
større område til en egen miljøbydel.

Kraft til å forandre
Økonomi og finans vil løpende videreutvikle seg 
for å overholde nye lover, regler og normer og for 
å ligge i forkant av samfunnsutviklingen. Enheten 
vil være pådriver for kontinuerlig forbedring  i hele 
konsernet for å oppnå stordriftsfordeler, øke verdi-
skapingen og sikre optimal ressursbruk.
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Hva gjør vi?
økonomi
Tilrettelegger finansiell 
 styringsinformasjon til ledel-
sen, styret og markedet, 
deltar aktivt ved vurdering 
av nye forretningsmuligheter, 
og følger opp gjennomførte 
prosjekter.

Finans
Forestår alle innlån, hånd terer 
valutarisiko og løpende 
likviditetsstyring.

Krafthandel
Er konsernets base for all 
krafthandel, herunder risiko-
styring og sikringsstrategi.

Risikostyring
Har ansvar for et felles ram-
meverk og begrepsapparat
for risiko i Hafslund, sammen-
stilling og rapportering av et 
totalrisikobilde for konsernet,
samt overordnet oppfølging 
av risiko.

Kontrakt
Kvalitetssikrer kontrakter og 
kontraktsformularer, og bidrar 
til å videreutvikle medar-
beidernes kunnskap om 
kontrakter.

Eiendom
Forvalter, drifter og vedlike-
holder konsernets eide og 
leide eiendommer.

investorkontakt 
Skal gjennom kontakt med 
aksjonærer og investorer gi 
disse rask, relevant, likeverdig 
og tilstrekkelig informasjon.

3 spørsmål til
gunnar gjørtz 
Konserndirektør 
Økonomi og finans

 1  Hva er det viktigste 
  økonomi og finans har fått til  
 i 2009? 

Tjenestene fra Økonomi og 
finans blir verdsatt både av 
interne kunder og eksterne 
 interessenter. Det er avgjøren-
de at disse tjenestene leveres 
med høy kvalitet og til rett tid. 
Videre har Økonomi og finans 
bidratt til å ta viktige og riktige 
beslutninger i en periode med 
turbulens i finansmarkedene.

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Første halvår var en krevende 
periode i kredittmarkedene, og 
dette påvirket også Hafslund-
konsernet. Utfordringene ble 
løst på en god måte uten 
 negative innvirkninger på 
driften i de ulike forretnings-
områdene. Konsernet har 
likevel blitt rammet av finans-
uroen i form av verdifall på 
 enkelte eiendeler – og da 
særlig  gjennom eierskapet 
i REC.  

 3  Hvilke ambisjoner har dere 
 for 2010? 

Vi skal fortsatt levere tjenester 
med høy kvalitet til rett tid 
– både internt og eksternt. 
Videre skal vi lykkes med å 
løse nye oppgaver på en god 
måte.
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Kommunikasjon 
og samfunnsansvar
Kommunikasjon og samfunnsansvar omfatter  
konsernets ekstern- og interninformasjon, 
samfunnskontakt, virksomhetsprofilering og 
miljø- og samfunnsansvar. Enheten støtter opp 
om konsernets strategiske og forretningsmes-
sige mål, og er en sparringspartner og rådgiver 
for organisasjonen i forhold til miljø, etikk og 
kommunikasjonsutfordringer.

Miljø og etisk handel
Hafslunds styre har vedtatt en miljøpolicy som 
gir føringer for hele konsernet. Denne forplikter 
Hafslund til kontinuerlig og systematisk å 
forbedre sin innsats for miljøet og begrense 
miljøpåvirkningene fra virksomheten. Hvert 
selskap i konsernet har innført miljøledelse for å 
se hvordan de kan redusere sitt miljøfotavtrykk. 
Ansatte skal gjennom medvirkning, kompe-
tansebygging og gode rutiner motiveres til å 
etterleve konsernets miljøpolicy. 

Hafslund kjøper varer og tjenester fra ulike 
 eksterne leverandører. Å handle på en etisk 
for svarlig måte er en del av Hafslunds samfunns-
ansvar, og konsernet har vedtatt retningslinjer 
for etisk handel for leverandørene. Selskapene 
forplikter, så langt det går, å påse at leverandørene 
opererer etisk forsvarlig, og at arbeidstakerrettig-
heter og miljøhensyn ivaretas i leverandørkjeden. 

Myndighetskontakt
Hafslund har store ambisjoner om å videre-
utvikle virksomheten innen fornybar energi og 
ønsker så gunstige rammebetingelser som 

mulig for dette. God dialog med regulerende 
myndigheter og politikere er viktig, og Hafslund 
har i 2009 hatt flere møter med relevante 
 politiske miljøer og myndigheter.

Hafslund har lenge arbeidet for en offentlig 
debatt om rammebetingelser og bransjestruk-
tur innen nettpolitikken, og er fornøyd med at 
temaet er satt på den politiske dagsordenen. 

Kommunikasjon og omdømmearbeid
Et viktig mål for Hafslunds kommunikasjons-  
og omdømmearbeid er å bygge kunnskap om 
hvordan Hafslund bidrar positivt i samfunnet. 
I 2009 ble det derfor utviklet flere kampanjer 
hvor målet var å øke publikums kunnskap om 
Hafslunds bidrag til samfunnet og konsernets 
arbeid med klimaløsninger. En større fjern-
varmekampanje som ble vist på t-bane- og 
trikkestasjoner i Oslo sentrum og en annonse-
serie i riks- og lokalaviser om strømsparing 
er eksempler på dette. Det har også blitt 
utarbeidet en reklamefilm som viser hvordan 
Hafslund får hverdagen til å virke, som ble vist  i 
flere perioder i løpet av året.

Målinger viser at omdømmearbeidet har gitt 
gode resultater, og Hafslund har markant 
 framgang på parametre som ”bidrar til sam-
funnets utvikling” og ”tar miljøhensyn”.

Kraft til å forandre
Vi bidrar til konsernets viktige arbeid med å sikre 
stabile og forutsigbare rammebetingelser, ved å 
synliggjøre Hafslund som et energi selskap som 
bidrar til en mer energiriktig framtid. 
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Hva gjør vi?
informasjon og
samfunnskontakt
Er ansvarlig for konsernets  
interne og eksterne 
 kommunikasjonsaktiviteter, 
som innbefatter medie-
kontakt, myndighetskontakt, 
årsrapport, intranett og 
 intern magasin.

Markedskommunikasjon
Enheten jobber med utvikling 
og tilrettelegging av kam-
panjer og annonsemateriell 
og sørger for oppfølging og 
 koordinering av alle mar-
kedsaktiviteter i konsernet. 
Enheten har også ansvar for
drift og utvikling av konser-
nets web-sider.

Miljø- og samfunnsansvar
Hafslund har ansvaret for de 
samfunnsmessige konse-
kvensene som følger av 
konsernets virksomhet, både 
med hensyn til miljø, sosiale 
forhold og etikk. Enheten 
jobber både konsernover-
gripende og som støtte spiller 
for de ulike selskapene i 
forhold til miljø- og samfunns-
ansvar.

Myndighetskontakt
Bistår konsernets selskaper  
med det strategiske arbeidet  
opp mot politikere og 
 regulerende myndigheter.

Sponsorvirksomhet
Ivaretar konsernets sponsor-
aktiviteter i samarbeid med
 selskapene, og er ansvarlig  
for publikums rettete 
 arrangementer i regi av 
konsernet.

3 spørsmål til
Karen onsager
Konserndirektør 
Kommunikasjon og 
samfunnsansvar

 1  Hva er det viktigste 
 Kommunikasjon og 
 samfunns ansvar har fått til  
 i 2009? 

Vi har utviklet kampanjer for å 
styrke Hafslunds omdømme 
og bygge kunnskap om 
konsernet. Undersøkelser 
viser at dette, sammen med 
øvrig omdømmearbeid, gir 
gode resultater. Vi er også 
stolte av klimakonferansen 
CC9 og Barnas klimafestival 
på Hafslund Hovedgård.

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Arbeidet med å sikre gode 
rammebetingelser for virk-
somheten er kritisk. I 2009 
har det vært mye kontakt 
med politikere og myndighe-
ter for å belyse viktigheten av 
stabile, forutsigbare ramme-
betingelser. Dette er et arbeid 
konsernet kommer til å ha 
sterkt fokus på også neste år. 

 3  Hvilke ambisjoner har dere  
 for 2010? 

Vi skal sikre fortsatt høy 
kvalitet på de tjenestene vi 
leverer internt i konsernet, 
jobbe videre med omdømme-
arbeidet og fortsette arbeidet 
med å implementere en sterk 
miljøledelse. Vi har også 
planer om flere spennende 
kommunikasjonsløp og ar-
rangementer i 2010 som skal 
være med på å sette Hafslund 
enda tydeligere på kartet som 
et framtidsrettet energi- og 
infrastrukturselskap. 

Utvikling fra 2008 til 2009

Kjennskap i Norge

Kjenner ikke: 3,2 %

Har kun hørt navnet: 28,7 %

Kjenner litt: 42,4 %

Kjenner godt: 25,7 %

08

Kjenner ikke: 2,4 %

Har kun hørt navnet: 21,6 %

Kjenner litt: 40,1 %

Kjenner godt: 35,9 %

09
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Konsernstab
Konsernstab støtter opp om konsernets 
strategiske og forretningsmessige mål gjennom 
leveranse av effektive støtteprosesser og  
-tjenester, etablering av retningslinjer som 
 fremmer en utviklingsorientert kultur samt 
 utvikling og samordning av konsernover-
gripende prosjekter og programmer. 

Kompetanse for framtiden
Hafslunds medarbeiderpolicy skal sikre at 
selskapet tiltrekker, rekrutterer og beholder 
medarbeidere som reflekterer mangfoldet 
i omgivelsene. Sikring av framtidig kritisk 
kompetanse har kommet enda tydeligere på 
agendaen i konsernet i 2009. Det er igangsatt 
et strategisk rekrutteringsarbeid, og opprettet 
et eget rekrutteringsteam som skal videreutvikle 
rekrutteringsprosessene. En årlig gjennomgang  
av konsernets personalressurser for å sikre 
intern mobilitet og forebygge kommende 
 generasjonsskifte er innført. 

Konsernet har tre utviklingsprogrammer for sine 
ansatte: Talent, som retter seg mot ansatte 
med stort potensial, Vekst, som retter seg 
mot førstegangsledere, og Kraft, som er rettet 
mot strategiske ledere. Disse programmene er 
 viktige arenaer for å etablere relasjoner på tvers 
av konsernet og for å utvikle forretningsforståelse 
og heve kompetansen. 

HMS
Arbeidet med HMS og etikk har vært sentralt 
i 2009. En ny web-basert personalhåndbok 

og ny HMS-håndbok er implementert, og en 
ny  lederhåndbok er under utvikling på samme 
plattform. Det ble gjennomført et fellesmøte 
med alle selskapsledere og HMS/verneper-
sonell der et nytt ambisjonsnivå og mål for 
 HMS-arbeidet i Hafslund ble satt, noe som 
ytterligere styrker fokus på HMS framover.

Forenkling og effektivisering i iKt
Hafslund er et konsern i kontinuerlig endring. 
Førsteprioritet i 2009 har vært å rydde vei for å 
etablere en IKT-plattform for framtiden. Forenkling 
og effektivisering av både applikasjonsporte følje 
og infrastruktur står sentralt. Det er gjennom-
ført en stor kartleggings- og ryddejobb som 
danner grunnlaget for sanering av overflødige 
applikasjoner og etablering av felles prosesstøtte 
for  IKT-drift. Mer enn 30  applikasjoner er sanert 
og cirka 80 servere skrudd av. Vi har også 
tatt de første stegene mot et mer virtualisert 
driftsmiljø. Virtualisering er en måte å utnytte 
data ressursene mer effektivt på, og første 
 konsernapplikasjon kjøres nå virtuelt. 

Pålegg om toveiskommuniserende strømmålere 
gjør at store deler av applikasjonsporteføljen 
må fornyes de nærmeste årene. Det er en stor 
utfordring, men også en mulighet til å forenkle 
og effektivisere IKT-landskapet. Et overordnet 
målbilde skal etableres for å bidra til at IKT-initia-
tiv i Hafslund er koordinerte og forutsigbare. 
Modernisering av driftsplattformen fortsetter 
med fokus på oppgradering og ytterligere 
virtualisering av sentrale applikasjoner. 

Kraft til å forandre
Gjennom økt bruk av virtualisering i IKT- drifts-
miljøet bidrar IKT til en mer smidig plattform som 
muliggjør raskere forretningsmessige endringer. Økt 
samhandling med bruk av teknologier som Unified 
Communication vil effektivisere hverdagen til den 
enkelte arbeidstaker.
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Hva gjør vi?
Human Resources (HR)
Har ansvaret for å utvikle 
og følge opp konsernets 
sentrale retningslinjer og tiltak 
for å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere med 
riktig kompetanse. Videre 
er enheten ansvarlig for det 
kontinuerlige arbeidet med 
HMS, samt arbeidet med å 
styrke bedriftskulturen. 

iKt – konsern
Har ansvaret for all IKT-
infrastruktur og applikasjoner 
som er felles for konsernet, 
samt for å ivareta at IT-service-
prosesser fungerer på tvers i 
konsernet.

3 spørsmål til
tove Pettersen
Konserndirektør Konsernstab

 1  Hva er det viktigste 
 Konsernstab har fått til  
 i 2009? 

Å bidra til at vi har fått flere 
engasjerte og kunnskapsrike 
medarbeidere i Hafslund. Det 
er etablert forståelse for, og 
oppslutning om, både behovet 
for styrking av rekrutterings-
arbeidet og for ambisjonene 
knyttet til forenkling på IKT-
området.

 2  Hva har vært de største 
 utfordringene i 2009? 

Stabene har en kontinuerlig  
utfordring med tilpasning 
til et konsern i endring. For 
2009 har dette til dels betydd 
konsolidering av aktiviteter og 
redefinering av ambisjonsnivå.

 3  Hvilke ambisjoner har dere    
 for 2010? 

Vi skal fortsette trykket  
på  sikring av kompetanse  
i henhold til framtidige 
behov. Dette styrer fokus 
i rekrutterings arbeidet, i 
organisasjonsarbeidet, og 
for utvikling av den enkelte 
medarbeiders kompetanse. 
Videre skal vi fortsette å 
 forenkle og effektivisere 
konsernets  støttetjenester, 
IT-infrastruktur og system-
løsninger.

 

2009

andel kvinner og menn

Kvinner: 33,3 %

Menn: 66,7 %

andel kvinner, menn og 
totalt ansatte 2008 og 2009

År	 Kvinner Menn Totalt Kvinner % Menn %

2008 323 601 924 35,0 65,0

2009 326 653 979 33,3 66,7

979
ansatte
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organisasjon
Konsernledelse
Marked og
rammebetingelser
Hafslund har produsert vannkraft i mer enn 110 år. Det er 
en uutømmelig energikilde – og en av de reneste og mest 
miljøvennlige energikildene som finnes. Våre kraftverk i Glomma 
tar vare på energien som ligger i de enorme vannmassene.  
Vi forvalter verdiene som ligger i vannveien og søker hele tiden 
etter løsninger som vil gi mer fornybar kraft.
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 1  Christian Berg (f. 1969) 
 Konsernsjef  
Berg ble utnevnt til konsernsjef i 
Hafslund i oktober 2006. Han kom 
fra stillingen som visekonsernsjef 
og konserndirektør for Økonomi 
og finans fra 2001 og var før det 
direktør for Finansielt eierskap. Han 
har arbeidet i Hafslund siden 1998. 
Berg har erfaring fra Price Water-
house Coopers, der han arbeidet 
innenfor corporate finance. Han 
har videre erfaring som daglig leder 
for investeringsselskapet Brothers 
AS. Berg er styremedlem i Oslo 
Pensjonsforsikring AS, AS Hamang 
Papirfabrik og har tidligere vært 
styremedlem i Renewable Energy 
Corporation ASA (REC). Han sitter  
i valgkomiteen i Oslo Børs Holding 
ASA og i Renewable Energy 
Corporation ASA (REC). Berg er 
utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole (NHH). 

 2  tove Pettersen (f. 1970) 
 Konserndirektør Stab  
Pettersen tiltrådte stillingen som 
konserndirektør for Stab i april 
2007. Hun kom da fra stillingen som 
konserndirektør Bedrift. Pettersen 
var konserndirektør for Marked fram 
til september 2005, og konsern-
direktør for Strømsalg fram til høsten 
2003. Hun har vært i Hafslund siden 
1997 og har hatt sentrale roller 
innen industrielle investeringer og 
krafthandel. Pettersen har tidligere 
vært ansatt i Hedmark Energi. Hun 
er nestleder i styret i Energi Norge 
(tidligere EBL), og styremedlem i 
Client Computing Europe ASA og 
Vital Forsikring ASA. Pettersen er 
utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole (NHH). 

 3  gunnar gjørtz (f. 1956) 
 Konserndirektør økonomi 
 og finans    
Gjørtz har siden juni 2007 vært 
konserndirektør for Økonomi og 
finans. Han kom fra stillingen som 
finansdirektør i Løvenskiold Vækerø 
AS. Gjørtz har bakgrunn som 
finansdirektør i NetCom ASA. Han 
har også fire års erfaring fra det 
fransk-belgiske energi- og miljø-
konsernet Suez. Fra 1989 til 1995 
var Gjørtz finansdirektør i Nora 
Eiendom AS. Han har også erfaring 
fra Nora Industrier AS, fra seismikk-
selskapet GECO AS og som revisor 
i Arthur Andersen. Gjørtz er styre-
leder i børsnoterte Itera Consulting 
Group ASA og i Infratek ASA, samt 

styremedlem i Dyvi AS. Han er 
utdannet handelsøkonom ved Oslo 
Handelshøyskole. 

 4  Kari Ekelund thørud (f. 1975) 
 Konserndirektør Marked  
Ekelund Thørud har vært konsern-
direktør for Marked siden 1. sep-
tember 2009. Hun har vært ansatt 
i Hafslund siden september 2004 
og kommer fra stillingen som daglig 
leder i Hafslund Strøm AS. Ekelund 
Thørud har tidligere vært økonomi-
direktør for forretningsområdet 
Varme og infrastruktur og rådgiver 
for konserndirektør Marked. Hun 
har bakgrunn som førstekonsulent  
i Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE). Ekelund Thørud er 
styremedlem i Eidsiva Nett Holding 
AS, Mallin Venture AS og Glommen 
og Lågen Brukseierforening, samt 
varamedlem i Statnetts brukerråd.  
Ekelund Thørud er utdannet 
siviløkonom med spesialisering i 
Internasjonal bedriftsledelse, og har 
gjennomført kraftanalytikerstudiet 
ved Norges Handelshøyskole. 

 5  Karen onsager (f. 1976) 
 Konserndirektør 
 Kommunikasjon og 
 samfunnsansvar 
Onsager har vært konserndirektør 
for Kommunikasjon og samfunns-
ansvar siden september 2008. 
Hun har vært ansatt i Hafslund 
siden 2005, hvor hun har vært 
informasjonsdirektør med ansvar 
for konsernets informasjonsarbeid 
og markedskommunikasjon, og 
tidligere informasjonssjef for for-
retningsområdet Marked. Hun har 
bakgrunn som informasjonssjef hos 
Dressmann og informasjonsansvarlig  
i Metropol TV. Onsager har en 
bachelorgrad i kommunikasjon 
med fordypning i journalistikk 
og  tv-produksjon fra Goldsmiths 
 College i London. 

 6  Per Kristian olsen (f. 1950) 
 Konserndirektør Produksjon 
  og varme 
Olsen har siden januar 2009 vært 
konserndirektør for Produksjon og 
varme. Før det var han fra septem-
ber 2005 konserndirektør for Varme 
og infrastruktur. Olsen arbeidet 
fram til september 2005 som 
konserndirektør for Drift og som 
konserndirektør for Nett fram til no-
vember 2003. Olsen kom til Hafs-
lund i mars 2002 fra stillingen som 
konsernsjef i Fredrikstad Energi AS. 

Han har også vært  administrerende 
direktør i Skanska AS. Olsen sitter 
i Næringspolitisk  utvalg i Energi 
Norge. Han er  utdannet ingeniør fra 
Østfold Ingeniør høyskole, bedrifts-
økonom fra BI og har en Master of 
Management-grad fra Handels-
høyskolen BI. 

 7  jan Presttun (f. 1950 ) 
 Konserndirektør Fjernvarme 
  og konserndirektør Nett 
Presttun har vært konserndirektør 
for Fjernvarme siden januar 2009 
og konserndirektør for Nett siden 
september 2009. Han har vært 
administrerende direktør for Hafslund 
Fjernvarme fra januar 2007 til 
september 2009. Presttun arbeidet 
fra februar 2002 til januar 2007 som 
administrerende direktør i Hafslund 
Nett. I perioden 2000 til februar 
2002 hadde Presttun forskjellige 
roller i daværende Viken Energinett. 
Presttun kom til Hafslund/Viken 
Energinett i 1999 i forbindelse med 
oppkjøpet av Energiselskapet Asker 
og Bærum Nett (EAB Nett), hvor 
han var administrerende direktør. 
Presttun er styremedlem i EB Nett 
og medlem av rådet i Nemko. 
Presttun er utdannet sivilingeniør fra 
Norges Tekniske Høyskole (NTH) og 
bedriftsøkonom fra BI. 

 8  tore Schiøtz (f. 1957) 
 Konserndirektør Venture 
Schiøtz har vært konserndirektør  
for Venture siden november 2006 
og administrerende direktør i 
Hafslund Venture siden 2001. 
Schiøtz har i denne perioden 
blant annet hatt en sentral rolle i 
utviklingen av Hafslunds eierskap i 
Renew able Energy  Corporation ASA 
(REC). Schiøtz kom til Hafslund 
fra stillingen som administrerende 
direktør i investeringsselskapet 
Centurum AS. Han har også lengre 
erfaring fra Storebrand Spar, sist 
som investeringsdirektør, og som 
konsulent i Accenture. Schiøtz er 
utdannet siviløkonom og autorisert 
finansanalytiker (AFA). Han har en 
rekke sentrale styreverv i Hafslund 
Ventures største porteføljeselskaper. 

 Hege yli Melhus (f. 1974) 
Hege Yli Melhus valgte å si opp sin 
stilling i Hafslund ASA 10. juni 2009. 
Hun ledet da forretningsområdet 
Marked. Melhus tiltrådte stillingen 
som konserndirektør for Marked 
i mai 2006. Hun hadde da vært 
ansatt i Hafslund siden 2002.

 1  Christian Berg (f. 1969) 
 Konsernsjef  
Berg ble utnevnt til konsernsjef i 
Hafslund i oktober 2006. Han kom 
fra stillingen som visekonsernsjef 
og konserndirektør for Økonomi 
og finans fra 2001 og var før det 
direktør for Finansielt eierskap. Han 
har arbeidet i Hafslund siden 1998. 
Berg har erfaring fra Price Water-
house Coopers, der han arbeidet 
innenfor corporate finance. Han 
har videre erfaring som daglig leder 
for investeringsselskapet Brothers 
AS. Berg er styremedlem i Oslo 
Pensjonsforsikring AS, AS Hamang 
Papirfabrik og har tidligere vært 
styremedlem i Renewable Energy 
Corporation ASA (REC). Han sitter  
i valgkomiteen i Oslo Børs Holding 
ASA og i Renewable Energy 
Corporation ASA (REC). Berg er 
utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole (NHH). 

 2  tove Pettersen (f. 1970) 
 Konserndirektør Stab  
Pettersen tiltrådte stillingen som 
konserndirektør for Stab i april 
2007. Hun kom da fra stillingen som 
konserndirektør Bedrift. Pettersen 
var konserndirektør for Marked fram 
til september 2005, og konsern-
direktør for Strømsalg fram til høsten 
2003. Hun har vært i Hafslund siden 
1997 og har hatt sentrale roller 
innen industrielle investeringer og 
krafthandel. Pettersen har tidligere 
vært ansatt i Hedmark Energi. Hun 
er nestleder i styret i Energi Norge 
(tidligere EBL), og styremedlem i 
Client Computing Europe ASA og 
Vital Forsikring ASA. Pettersen er 
utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole (NHH). 

 3  gunnar gjørtz (f. 1956) 
 Konserndirektør økonomi 
 og finans    
Gjørtz har siden juni 2007 vært 
konserndirektør for Økonomi og 
finans. Han kom fra stillingen som 
finansdirektør i Løvenskiold Vækerø 
AS. Gjørtz har bakgrunn som 
finansdirektør i NetCom ASA. Han 
har også fire års erfaring fra det 
fransk-belgiske energi- og miljø-
konsernet Suez. Fra 1989 til 1995 
var Gjørtz finansdirektør i Nora 
Eiendom AS. Han har også erfaring 
fra Nora Industrier AS, fra seismikk-
selskapet GECO AS og som revisor 
i Arthur Andersen. Gjørtz er styre-
leder i børsnoterte Itera Consulting 
Group ASA og i Infratek ASA, samt 

styremedlem i Dyvi AS. Han er 
utdannet handelsøkonom ved Oslo 
Handelshøyskole. 

 4  Kari Ekelund thørud (f. 1975) 
 Konserndirektør Marked  
Ekelund Thørud har vært konsern-
direktør for Marked siden 1. sep-
tember 2009. Hun har vært ansatt 
i Hafslund siden september 2004 
og kommer fra stillingen som daglig 
leder i Hafslund Strøm AS. Ekelund 
Thørud har tidligere vært økonomi-
direktør for forretningsområdet 
Varme og infrastruktur og rådgiver 
for konserndirektør Marked. Hun 
har bakgrunn som førstekonsulent  
i Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE). Ekelund Thørud er 
styremedlem i Eidsiva Nett Holding 
AS, Mallin Venture AS og Glommen 
og Lågen Brukseierforening, samt 
varamedlem i Statnetts brukerråd.  
Ekelund Thørud er utdannet 
siviløkonom med spesialisering i 
Internasjonal bedriftsledelse, og har 
gjennomført kraftanalytikerstudiet 
ved Norges Handelshøyskole. 

 5  Karen onsager (f. 1976) 
 Konserndirektør 
 Kommunikasjon og 
 samfunnsansvar 
Onsager har vært konserndirektør 
for Kommunikasjon og samfunns-
ansvar siden september 2008. 
Hun har vært ansatt i Hafslund 
siden 2005, hvor hun har vært 
informasjonsdirektør med ansvar 
for konsernets informasjonsarbeid 
og markedskommunikasjon, og 
tidligere informasjonssjef for for-
retningsområdet Marked. Hun har 
bakgrunn som informasjonssjef hos 
Dressmann og informasjonsansvarlig  
i Metropol TV. Onsager har en 
bachelorgrad i kommunikasjon 
med fordypning i journalistikk 
og  tv-produksjon fra Goldsmiths 
 College i London. 

 6  Per Kristian olsen (f. 1950) 
 Konserndirektør Produksjon  
  og varme 
Olsen har siden januar 2009 vært 
konserndirektør for Produksjon og
varme. Før det var han fra september 
2005 konserndirektør for Varme og 
infrastruktur. Olsen arbeidet fram til 
september 2005 som konserndirek-
tør for Drift og som konserndirektør 
for Nett fram til november 2003. 
Olsen kom til Hafs lund i mars 
2002 fra stillingen som konsern-
sjef i Fredrikstad Energi AS. Han 

har også vært  administrerende 
direktør i Skanska AS. Olsen sitter 
i Næringspolitisk  utvalg i Energi 
Norge. Han er  utdannet ingeniør fra 
Østfold Ingeniør høyskole, bedrifts-
økonom fra BI og har en Master of 
Management-grad fra Handels-
høyskolen BI. 

 7  jan Presttun (f. 1950 ) 
 Konserndirektør Fjernvarme 
  og konserndirektør Nett 
Presttun har vært konserndirektør 
for Fjernvarme siden januar 2009 
og konserndirektør for Nett siden 
september 2009. Han har vært 
administrerende direktør for Hafslund 
Fjernvarme fra januar 2007 til 
september 2009. Presttun arbeidet 
fra februar 2002 til januar 2007 som 
administrerende direktør i Hafslund 
Nett. I perioden 2000 til februar 
2002 hadde Presttun forskjellige 
roller i daværende Viken Energinett. 
Presttun kom til Hafslund/Viken 
Energinett i 1999 i forbindelse med 
oppkjøpet av Energiselskapet Asker 
og Bærum Nett (EAB Nett), hvor 
han var administrerende direktør. 
Presttun er styremedlem i EB Nett 
og medlem av rådet i Nemko. 
Presttun er utdannet sivilingeniør fra 
Norges Tekniske Høyskole (NTH) og 
bedriftsøkonom fra BI. 

 8  tore Schiøtz (f. 1957) 
 Konserndirektør Venture 
Schiøtz har vært konserndirektør  
for Venture siden november 2006 
og administrerende direktør i 
Hafslund Venture siden 2001. Han 
har i denne perioden blant annet 
hatt en sentral rolle i utviklingen 
av Hafslunds eierskap i Renew able  
Energy  Corporation ASA (REC). 
Schiøtz kom til Hafslund fra 
stillingen som administrerende 
direktør i investeringsselskapet 
Centurum AS. Han har også lengre 
erfaring fra Storebrand Spar, sist 
som investeringsdirektør, og som 
konsulent i Accenture. Schiøtz er 
utdannet siviløkonom og autorisert 
finansanalytiker (AFA). Han har en 
rekke sentrale styreverv i Hafslund 
Ventures største porteføljeselskaper. 

 Hege yli Melhus (f. 1974) 
Hege Yli Melhus valgte å si opp sin 
stilling i Hafslund ASA 10. juni 2009. 
Hun ledet da forretningsområdet 
Marked. Melhus tiltrådte stillingen 
som konserndirektør for Marked 
i mai 2006. Hun hadde da vært 
ansatt i Hafslund siden 2002.
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Marked og 
rammebetingelser

Kraftmarkedet i 2009
Vannreservene var i 2009 gjennomgående noe 
lavere enn medianen for perioden 1990-2007. 
Sammenliknet med 2008 var vannreservene i 
2009 vesentlig lavere fram til september. I årets 
tre siste måneder var vannreservene i 2009 
omtrent på nivå med 2008 og medianen for 
1990-2007.

Systemprisen i 2009 var 30,65 øre per kWh, 
mot 36,94 øre i 2008. Gjennomsnittlig sys-
tempris for perioden 2000-2009 er 25,49 øre 
per kWh. Systemprisen holdt seg relativt jevn 
gjennom året, med unntak av januar (38,50 øre) 
og september (24,65 øre).

Oslo-prisen (spot) var i 2009 i gjennomsnitt noe 
under systemprisen og prisen i de andre pris-
områdene. Det skyldes i hovedsak manglende 
kapasitet i Oslofjordforbindelsen, noe som med-
førte innlåsing av kraft i Sør-Norge, og dermed 
lavere kraftpriser.

Nedgangen i systemprisen fra 2008 skyldes i 
hovedsak lavere etterspørsel fra industrien som 
følge av finanskrisen og lavere priser på fossilt 
brensel. Tilgangen på kraft var tilfredsstillende 
gjennom hele året, selv om vannmagasinene 
hadde noe lavere fylling enn normalt og det 
var en nedgang i produksjonen av kjernekraft i 
Norden fra foregående år.

Kraftproduksjon
Hafslunds strategi om å selge egenprodusert 
kraft i spotmarkedet, uten betydelig grad av 
framtidig prissikring, ble videreført i 2009. Risi-
koen Hafslund tar i kraftmarkedet, reguleres av 
konsernets risikorammer.

Kraftprisene har i 2009 i gjennomsnitt vært 
17 prosent lavere enn i 2008. Dette bidro til et 
lavere resultat for Hafslunds kraftproduksjons-
virksomhet enn i 2008. Årsproduksjonen i 2009 
var på 3018 GWh, og på nivå med middelårs-
produksjonen.

Rammebetingelser for nettvirksomheten
Rammebetingelsene for energisektoren er under 
stadig utvikling og endring, og endringer kan 
påvirke Hafslunds verdiskaping. Norges vass-
drags- og energidirektorats (NVE) økonomiske 
regulering av nettvirksomheten understøtter etter 
Hafslunds mening ikke målene om effektivitet og 
nødvendige investeringer i nettet. Det samme 
gjelder regulering av bemanning og organisering. 
Hafslund har derfor, i samarbeid med andre 
aktører på nettområdet, arbeidet for å påvirke for 
å få bedre egnete rammevilkår for bransjen.

Hafslund er et ledende energiselskap som produserer, distribuerer og selger energi. 
Virksomheten er mangfoldig og berører ulike markeder. Hafslund skal videreutvikle sine 
eksisterende virksomhetsområder, bidra til strukturell utvikling av energisektoren og 
søke nye og nærliggende områder for videre utvikling av konsernet.
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NVE foreslo opprinnelig at avanserte måle- og 
styringssystemer (AMS) med målere for toveis-
kommunikasjon skulle være installert hos alle 
kunder innen 2014. Som følge av blant annet 
koordinering med europeiske standarder er det 
foreløpig varslet fra NVE at fristen for vedtak blir 
utsatt med ett år, slik at fristen for AMS ikke vil 
bli satt tidligere enn 1. januar 2016.

Hafslund startet i 2009 et prosjekt som skal 
legge til rette for innføring av AMS i Hafslunds 
nettområde.

Rammebetingelser for produksjonsområdet
Hafslunds kraftverksrettigheter er ervervet før 
dagens hjemfallsordning ble etablert, slik at det 
ikke kan gjøres hjemfall gjeldende for noen av 
konsernets egne kraftverk.

Klimaforliket i Stortinget i 2008 og tilslutningen  
til EUs klimadirektiv innebærer at Norge 
forplikter seg til et skikkelig løft for fornybar 
energi. Hafslund mener at både økt satsing på 
forskning og et hensiktsmessig støttesystem 
for fornybar energi er nødvendige virkemidler. 
Særlig viktig er det å utvikle hensiktsmessige 
støtteordninger for varme- og elproduksjon. 
Ordningene må være teknologinøytrale, slik 
at de beste og rimeligste prosjektene blir 
gjennom ført først.

Hafslund har de siste årene mottatt støtte fra 
Enova til en rekke prosjekter som vil framskaffe 
og legge til rette for bruk av betydelige mengder 
fornybar energi. Den nye fjernvarmeledningen 
mellom Klemetsrud og Oslo sentrum ble åpnet 
i juni 2009, og det nye energigjenvinningsanleg-
get Borregaard Waste to Energy, som forsyner 
Borregaards industrianlegg i Sarpsborg med 
damp, ble satt i drift i mars 2010. I desember 
2009 fikk Hafslund tilsagn om støtte fra Enova 
til et biobasert kraftvarmeverk, som planleg-

ges etablert på Borregaards industriområde. 
 Sommeren 2010 åpner pelletsfabrikken 
 BioWood Norway i Averøy. Fabrikken blir 
 Europas største i sitt slag.

Mangel på avfall ble et økende problem for 
norske fjernvarmeverk i 2009. Årsaken er 
ulike avgifter i Norge og Sverige som gjør det 
lønnsomt å transportere restavfall til svenske 
forbrenningsanlegg. I Statsbudsjettet for 2010 
ble forbrenningsavgiften opprettholdt, men det 
er signaler om at regjeringen ønsker en grundig 
gjennomgang av miljømessige og samfunns-
økonomiske forhold før revidert nasjonalbudsjett  
våren 2010.

Strømsalg
Markedet for strømsalg består av rundt 100 
leverandører og kjennetegnes av stort prispress 
og lave marginer. Hafslund er største leverandør 
med 655 000 kunder ved utgangen av 2009. 
Aktørene har forskjellige rammebetingelser 
og stiller ulike betingelser overfor kundene. 
Noen strømleverandører har tilgang til rimelig 
konsesjonskraft, noe som gir klare konkurranse-
fordeler. Andre krever forskuddsbetaling av 
kundene, noe som i mange tilfeller ikke er synlig 
i prissammenlikningene som mediene benytter 
mot forbrukerne.

Hafslund må være forberedt på anstrengte kraft-
situasjoner og høyere priser. Slike forberedelser 
innebærer blant annet fleksibel bemanning på 
kundesenteret, fleksible betalingsløsninger, bred 
informasjon om kundenes alternativer samt 
samarbeid med sosialkontorene.

Hafslund Strøm hadde også i 2009 opprinnelses-
sertifikater for strømleveransen til alle sine private 
strømkunder, uten ekstra betaling. All strøm som 
selskapet leverte til privatkundene i 2009, kom 
fra 100 prosent fornybar kraftproduksjon.
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Hafslund Telekom fiber
Leid fiber

Nettvirksomhet 

Hafslund Nett leverer strøm i 
40 kommuner, fordelt på fylkene 
Akershus, Oslo og Østfold.

        Hafslund Nett leverer strøm  
helt hjem til kunden (regionalnett  
og fordellingsnett).

        Hafslund Nett leverer via 
 regionalnettet strøm til lokale 
 nettselskapers fordelingsnett.

Hafslund Telekoms fibernett 
strekker seg fra Larvik til Halden, 
med  avgrening til Romerike og 
Lillehammer.

Stamnett 
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Renere 
luft i oslo
Fjernvarme sparer Oslo for et klimagassutslipp tilsvarende utslippet 
fra 60 000 biler som kjører 15 000 kilometer hver.
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