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Executive summary 

Investing in a hydropower project is usually not associated with many complex aspects. The 

technology is well known and knowledge in the area is extremely high. Nevertheless, 

investing in hydropower is associated with many uncertainties. Some of the uncertainties I 

have found out in the aspect of profitability is the energy price, interest, taxes, depreciation, 

investment costs, operating costs, production and government policy. All of these key drivers 

have different ways of affecting the project's profitability. I have through various sensitivity 

analyses found that the energy price, investment costs and production have the greatest impact 

on the project profitability.  

The development of the various key drivers is difficult to determine. I have used the 

Geometric Brownian Motion model to provide an estimate of the energy prices. It shows a 

neutral development from the current forward price of NOK 386 kr/MWh, although there is 

great uncertainty in the selected model. Regardless, it is certainly a sober choice of electric 

energy price development.  

The production I have chosen in this paper is constant. This is based on experiences from 

other hydropower projects, which shows that the production is relatively stable in the long 

term.  

The investment costs are associated with some uncertainty. To date, they had risen to 140 

million. There is still some planning that remains, so it is doubtful whether it will end at 140 

million or not. However, I have through a project risk analysis considered and made 

suggestions how the risk of an insufficient budget can be reduced.  

Stardalen Kraft will during this project work with various risk elements. I have exemplified 

many of them and will mention the construction risk and operating risk as the most 

significant. For these elements, I have made suggestions on various methods to reduce risk.  

 

In order to use this model, I had to make a budget. To make this budget, I used the 

development of the key drivers, so I could make a budget that covers the entire 40 years. 

Using this budget, I found the cash flows which were then discounted by the relevant discount 

rates. This gave a good result for the project. 

Net present value for the owners was NOK 21.2 million, while for the creditor/owner the net 

present value was a total NOK 174 million. So based on these good results and the thorough 

and conservative analysis I have made, I would recommend to the owners of Stardalen Kraft 

to invest in this project. This is because the project the way I see it is profitable. 
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1. Innledning & problemformulering 

Vi har de seneste år sett en stor utvikling i bygging av små- og mellomstore vannkraftverk i 

Norge. Denne utvikling kan vi tydelig se ut i fra de siste tall fra Norges Vassdrag og 

Energiverk (NVE), som viser en stigning i antallet nybygde vannkraftverk fra ca. 125 i 2001 

til i overkant 400 i 2007. Dette henger sammen med stadig hardere kår for landbruket, der 

størrelse og effektivitet stadig blir viktigere for å overleve. Dette har da tvunget mange 

bøndene til å få nye inntektskilder eller flytte bort fra gården. Heldigvis er mange av de 

berørte gårdsbruk beliggende i områder med store muligheter for vannkraftutbygging, en 

mulighet som vi kan se mange har benyttet seg av.  

Denne ressursallokeringen, samt en stadig større statlig styrt dreining fra store vannkraftverk 

med store naturødeleggelser mot mindre vannkraftverk som er mindre belastende for naturen, 

mener jeg er en vesentlig årsak til den relative store stigningen i byggingen av små 

vannkraftverk.  

Det er nettopp dette som er bakgrunnen for opprettelsen av Stardalen Kraft as, og da gjelder 

særlig det at en blir tvunget til å finne et annet inntektsgrunnlag for å opprettholde 

mulighetene for fortsatt bosetting. I dette tilfellet er tolv grunneiere gått sammen og dannet 

selskapet (Stardalen Kraft) som har som mål å undersøke og eventuelt bygge et vannkraftverk 

i Stardalselva. Dette er en meget tidkrevende prosess, som startet allerede så tidlig som i 2007 

med forundersøkelser og etter planen vil det forhåpentligvis renne vann gjennom turbinene fra 

2013. De har til nå fått gjennomført forundersøkelse, som blant annet ser på hydrologi 

(nedbørsfelt, tilsig og produksjonsberegning), anlegg, kraftoverføring, maskinteknikk og 

elektronikk. Når denne forundersøkelsen var ferdig, ble det sendt en søknad om tillatelse til 

bygging til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I skrivende stund er det ikke 

kommet svar på denne søknaden, men ser vi på de andre som har blitt godkjent vurderer 

Stardalen Kraft sjansene som gode.   

Det som da mangler er å undersøke de økonomiske konsekvenser av en eventuell investering. 

Siden investeringen vil komme på hele 140 millioner kr, er det klart at 

grunneierne/investorene er opptatt av å få belyst de økonomiske konsekvenser av en eventuell 

oppstart av prosjektet. Her håper jeg at min analyse vil gi en god og riktig vurdering av 

prosjektets verdi, som grunneierne kan ta med videre i sin beslutningsprosess. 
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Problemformulering 

For de tolv grunneierne er en investering på 140 millioner, kanskje den største investeringen 

noen av dem noen gang vil gjøre. Derfor er det meget viktig at alle aspekter ved dette 

prosjektet blir grundig analysert. Derfor vil jeg ut i fra Stardalen Kraft sine 

forhåndsundersøkelser undersøke den økonomiske verdi av vannkraftprosjektet.  

Det vil jeg gjøre ved å svare på følgende spørsmål: 

Vil en gjennomføring av prosjektet være økonomisk lønnsomt for grunneierne?  

For å gi et best mulig svar på dette spørsmål vil jeg også svare på nedstående delspørsmål.  

Delspørsmål.  

1. Hvilke verdsettelsesmodell er best egnet til å verdsette akkurat dette prosjektet? 

  

2. Hvilke key drivers har størst betydning for verdien av prosjektet og hvorledes vil disse 

drivere utvikle seg i fremtiden?  

 

3. Hvorledes vil key drivernes utvikling påvirke prosjektets verdi? 

 

4. Hvilke risikoelementer bør Stardalen Kraft være oppmerksom på underveis i 

prosjektforløpet? Hvorledes kan disse reduseres?  

 

5. Hvordan vil politikernes voksende ønske om mer miljøvennlig energi påvirke 

prosjektet, hvilke støtteordninger finnes det?  
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2. Metode 

Dette kapitelet inneholder de metodeoverveielser jeg har tatt underveis i oppgaveperioden. 

Disse overveielser blir beskrevet ved hjelp av metodevalgets styringsfaktorer og 

hovedbestanddeler, som er utarbeidet av Ib Andersen. Grunnen til at jeg velger denne modell 

er at den gir den beste oversikt over de elementer som har påvirket oppgaven. Jeg har også 

funnet ut at noen elementer har hatt større påvirkning enn andre, derfor har vektningen vært 

noe forskjellig.  

2.1 Rammestyringsfaktorer 
Rammestyringsfaktorene er de overordnede forhold i oppgaven som bestemmer ytre rammen. 

Det er fire forskjellige faktorer som påvirker denne ytre rammen; Lover og regler, 

interessenter, formål og ressurser.  

Lover og regler er en stor faktor som legger visse begrensninger og bånd på prosjektets 

muligheter. Det finnes samfunnsmessige regler, interne regler i Stardalen Kraft, instituttets 

regler for masteroppgaven og de uskrevne etiske regler.  For eksempel har instituttets regler 

på omfang og struktur påvirket hvor dypt og bredt det har vært mulig å gå i denne oppgaven.  

Det finnes også ulike interessenter i forbindelse med denne oppgaven. Disse er det viktig for 

meg å være oppmerksomme på, særlig de man har et felles mål med. I denne oppgaven har 

den største interessenten vært Stardalen Kraft og instituttet for finansiering. Stardalen Kraft er 

selskapet jeg skriver om, derfor har de en interesse i at oppgaven blir mest mulig rettvisende i 

forhold til problemstillingen. Instituttet som skal stå for bedømmelse har en interesse i at jeg 

blir ferdig til fristen og følger de regler vedtatt av instituttet.  

Formålet med denne oppgaven er den læringsprosses som jeg må gjennom under hele 

prosjektforløpet.  

Ressursene er i utgangspunktet fastlagt av instituttet. Et eksempel på en ressurs er tiden, altså 

hvor lang tid jeg har på oppgaven. Jeg mener at ressursene har stor betydning for oppgaven, 

da ressursene størrelse og tilgjengelighet har stor betydning for de elementer som inngår i 

oppgaven og dermed også prosesstyringsfaktorene.  
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2.2 Prosesstyringsfaktorer 
Disse faktorene er med på å forme oppgaven underveis i hele forløpet. Her finnes de valg som 

jeg har tatt på bakgrunn av de rammestyringsfaktorer jeg har måtte tilpasse meg etter. Under 

prosesstyringsfaktorer finnes blant annet vitenproduksjonen, som består av fire elementer; 

problemformulering, teori, empiri og konklusjoner. Jeg vil nå presentere og gjennomgå de 

prosesstyringsfaktorer som jeg finner mest relevant i forhold til oppgaven. Jeg vil også 

komme inn på andre faktorer som ikke faller inn under prosesstyringsfaktorer.   

2.2.1 Problemformulering 
Etter mange år og flere prosjekter på CBS har jeg lært viktigheten av å lage god og konkret 

problemformulering. Derfor gikk jeg relativt tidlig i gang med å lage utkast til 

problemstilling, men det ble først konkretisert etter en samtale med Stardalen Kraft. Etter det 

møtet jobbet jeg videre med formuleringen, som jeg tilslutt sendte til veileder for 

godkjennelse. Etter et par justeringer etter møtet med veileder, ble den endelige 

problemformulering ferdig. Jeg synes det ble en enkel og konkret problemstilling, som blir 

godt understøttet av de ulike delspørsmål.  

2.2.2 Prosjektorganisering 
Da jeg ved siden av denne oppgaven har tatt et ekstra fag og jobbet, ble det ganske tidlig klart 

at jeg måtte sette små deadlines for meg selv. Så det første jeg gjorde var å lage en foreløpig 

disposisjon, der sånn at jeg kunne få god oversikt over oppgavens omfang. Ut fra denne 

disposisjonen satte jeg små deadlines for når de ulike delene skulle bli ferdig. Dette var godt å 

ha, sånn at jeg hele tiden så en fremdrift i oppgaven.  

2.2.3 Adgang til data 
Det har stort sett ikke vært noe problem å få tak i data. Stardalen Kraft har gitt meg fullt 

innsyn i de data som har med produksjon å gjøre. Dermed var det ikke noe problem å beregne 

produksjonen. Det eneste problemet jeg støtte inn i når det kom til data, var utviklingen i 

prisen på forwardkontrakter ved Nord Pool. Her hadde jeg fått tilgang til deres nettverk med 

historisk data, men dessverre fikk jeg ikke det til å fungere. Dermed ble jeg nødt til å bruke 

data fra en artikkel. Dette er noe som jeg vurderer til å ha veldig liten betydning for oppgaven.  

2.2.4 Datainnsamlingsmetoder 
 Det finnes veldig mye data der ute, både relevante og urelevante. Derfor er faren for å drukne 

i informasjon vært rimelig stor. Derfor er dette noe jeg har prøvd å være bevisst på under hele 

prosjektperioden. Nå vil jeg kort forklare hvilke datainnsamlingsmetoder jeg har brukt.  



 
8 

 

Sekundærdata 
Har helt klart vært den største kilden til denne oppgaven. Dette fordi de data jeg har brukt har 

vært av en sånn karakter at det ville vært vanskelig for meg å finne disse ut fra egne 

undersøkelser. Blant de største sekundærdata kan nevnes de tall brukt til å regne ut 

produksjonen. Disse hadde det vært nesten umulig for meg selv å finne ut av innen for 

prosjektets rammer. Har også brukt flere artikler for å finne nødvendig viten og informasjon. 

Dette har fungert på en tilfredsstillende måte.  

Primærdata 
Har blitt brukt i liten grad, på grunn av oppgavens innhold og struktur. Har at noe kontakt 

med ulike fagpersoner underveis i oppgaven, som for eksempel entreprenører, 

forsikringsagenter og bankfunksjonærer. Dette har vært i forbindelse på med noen 

oppklaringsspørsmål og kan ikke direkte kalles et intervju. Har selvfølgelig hatt en del 

kontakt med Stardalen Kraft når det har vært nødvendig, selv om mye av informasjonen fra 

den har kommet i form av rapporter og analyser.  

2.2.5 Reliabilitet og validitet 
Jeg har under hele prosjektperioden lest flere fagartikler, rapporter og bøker, så kildebruken 

har vært rimelig stor. Det har vært en utfordring å finne all informasjon som en trenger for å 

få et dekkende bilde. Derfor har jeg vært nødt til å sette sammen små biter av informasjon, for 

å få det store bildet. De fleste fagartikler og bøker er skrevet av personer tilknyttet en 

forskningsinstitusjon, ente som professor eller lektor. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende at 

alt de har skrevet er riktig, men jeg antar at reliabiliteten er høy på disse artikler og bøker er 

høy. De undersøkelser som jeg har fått presentert av Stardalen Kraft er gjort av ulike 

konsulentselskaper, som er eksperter på sine områder. De har heller ingen andre interesser enn 

å gi oppriktige resultater. Derfor må jeg anta at de tall jeg har fått fra Stardalen Kraft er 

riktige.  

De tall som jeg har brukt i min verdsettelses av prosjektet er stort sett funnet ved hjelp av en 

miks av teori og praksis. Med dette mener jeg at jeg gjerne har tatt utgangspunkt i en teoretisk 

formel, der jeg har brukt faktiske tall. De teoretiske modeller er som navnet tilsier, teoretiske. 

Derfor vil disse modellen avvike noe fra realitetene. Dog er de valgte modeller anerkjente og 

velbrukte, så derfor mener jeg at bruken av dem kan forsvares.   

2.2.6 Valg av teori 
Det har underveis i prosjektforløpet vært nødvendig å ta stilling til ulike metoder. Det mest 

vesentlige valget har vært hvilken verdsettelsesmetode jeg skulle bruke. Dette valget var 
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relativt enkel, da det tidlig viste seg hvilken modell som passet best. Jeg har videre valgt ikke 

å bruke for mye plass på å forklare de ulike verdsettelsesmodellene. Dette fordi alle fire 

metodene er velkjente og ikke særlig avanserte på det overordnede plan. Dermed har jeg på 

grunn av plassprioriteringer valgt å tone ned beskrivelsen av de ulike verdsettelsesteorier.  

Andre teorier som jeg har vurdert og brukt er innenfor emnet kraftprisutvikling, WACC og 

egenkapitalavkast. Dette er emner som jeg anser som viktige i et verdsettelseslys, derfor har 

jeg valgt å beskrive de ulike teorier mer i dybden. Det samme gjelder følsomhetsanalysen som 

avsluttes med en Monte Carlo simulasjon.   

All teori er valgt etter grundige undersøkelser i litteraturen om hva som finnes og hvilke 

anbefalinger det forligger. Derfor mener jeg at de valgte teorier er noen av de beste å bruke 

innenfor de rammer og ressurser jeg har fått til denne oppgaven.  
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3. Prosjektpresentasjon 

Formålet med dette kapitelet er å presentere prosjektet i sin helhet. Fra investorene bak, til de 

teknologiske forhold som har størst påvirkning på prosjektet. Men først vil jeg kort forklare 

prinsippet bak et vannkraftverk og se på noen økonomiske key drivers som gjerne har stor 

betydning for et vannkraftverk. Deretter vil jeg se litt på hvordan kraftmarkedet i Norden og 

Norge fungerer. Dette for å gi leseren den nødvendige viten om hvordan disse fungerer.  

3.1 Vannkraftverk 
Prinsippet med bruk av vann til å produsere elektrisitet har eksistert i mange år. Allerede mot 

slutten av 1800-tallet da elektrofiseringen av verden startet, var det mange land som tok i bruk 

vannkraft til produksjon av elektrisitet. I utgangspunktet er prinsippet ikke forandret seg på de 

godt over 100 årene vannkraft har eksistert i sin nåværende form. Det er vann som driver et 

hjul som ved hjelp av en generator produserer elektrisitet. Selv om mye er likt, har det skjedd 

en stor teknologisk revolusjon, særlig innenfor utnyttelsen av vannkraften har utviklingen 

vært enormt. Det er også dette som gjør at det i dag er lønnsomt å bygge små vannkraftverk, 

siden utnyttelsesgraden av vannet er blitt så høy. 

3.1.1 Teknologien 
Figur 1 

   
Kilde: Tenneesee valley authorities 

Som vi kan se på tegningen ovenfor er prinsippet ikke særlig avansert. Du trenger i 

utgangspunktet bare et vannfall, turbin og en generator.  For de store verkene er det ofte også 
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laget en dam, som gjør at en kan ”spare” opp vannenergien i perioder med lave kraftpriser. 

Fra dammen renner så vannet ned i det ofte tillagde vannfallet. Herfra ledes vannet ned til en 

turbin, som ved hjelp av vannets kraft drives rundt. Den rotasjonen turbinene skaper går så 

opp til en generator som ved hjelp av et spolesystem skaper elektrisitet. Denne elektrisiteten 

går så videre ut til forbrukerne.  

De egenskapene1

3.1.2 Hydrologi 

 ved et vannkraftverk som har mest betydning for produksjonen og dermed 

har mye å si for netto nåverdi, er i stor grad hydrologi, dam/inntak, vannvei, turbin, generator, 

apparatsanlegg og nett.  

Hydrologi betyr læren om vannet og har en vesentlig betydning for produksjonspotensialet til 

et vannkraftverk. De to vesentlige parametrene i hydrologi i forbindelse med produksjon er 

størrelsen på vanntilsiget per år og hvorledes dette fordeles over året. Ingen tilsig på vinteren 

betyr null salg av kraft da prisene gjerne er på sitt høyeste.  Derfor er det viktig å få undersøkt 

dette. Man kan selv velge å undersøke elven over en periode på mange år, noe som er relativt 

ressursskrevende. Ellers kan en se på data fra lignende vassdrag, noe som gjerne er billig og 

tilstrekkelig nøyaktig. 

Den informasjonen blir så brukt til å lage en varighetskurve. Denne kurven viser oss hvor mye 

av et års vannmengde som kan brukes til produksjon. Altså faller all vannføring som ligger 

under minstevannføring eller over anleggets slukeevne ut, fordi dette er vannføring som ikke 

kan brukes til produksjonen.  

Dette er selvfølgelig usikre beregninger basert på historiske data og det bør derfor tas høyde 

for dette når prosjektets samlede risiko skal vurderes.  

3.1.3 Dam & inntak 
Dette er kanskje det viktigste punkt når det kommer til driftsikkerhet, derfor bør det legges 

ned et godt arbeid i å finne den beste løsning på valg av dam/inntak.  Det som i litteraturen2

                                                            
1 www.fornybar.no, Vannkraftverk hvordan virker det?  

 

blir trukket frem som vesentlige punkter for å optimere driftsikkerheten er at dam/inntak bør 

plasseres der elven er dyp og bred. Dette reduserer variasjonen i vannstanden gjennom en 

periode, noe som fører til en mer stabil drift. Det vil også redusere vannhastigheten ved 

inntak, som igjen vil føre til at sandpartikler vil synke til bunns og dermed ikke komme inn i 

2 NVE & Norconsult, Veileder I planlegging, bygging og drift av vannkraftverk 
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systemet. Redusert hastighet på vann vil også gjøre at luftbobler i vannet vil ha tid til å stige 

til vannoverflaten og dermed ikke komme inn i systemet.  

En bør plassere inntaket dypest mulig, dette vil forhindre større gjenstander som trevirke og 

snø i å blokkere inntaket.  

3.1.4 Vannvei 
Dette er veien som vannet blir ledet gjennom fra inntaket til turbinen. De viktigste elementer 

her er fallhøyden, minst mulig friksjon og stor nok kapasitet til å klare vannmengdene. Dette 

fordi vanntrykket som bestemmes av de to størrelsene vannmengde og fallhøyde (hastighet) 

har veldig mye å si for den endelige produksjon av kraft. En annen ting en bør tenke på når en 

skal lage vannvei, er å minimere byggekostnader og vedlikeholdskostnader som vil påbeløpe 

under hele prosjektets levetid.   

3.1.5 Turbin 
Valg av turbintype må sees i lys av hvor høyt vanntrykk som skapes i vannkraftverket. Hvis 

en har en turbin som er for stor i forhold til vanntrykket vil ikke denne utnytte vanntrykket 

optimalt. Det samme skjer hvis turbinen er for liten i forhold til vanntrykket. Siden 

vanntrykket hos de fleste vannkraftverk vil variere i forhold til sesong, er det vanskelig å 

finne en turbin som utnytter potensialet maksimalt hele året. Derfor bør det undersøkes 

hvilken turbintype som utnytter hvert enkelt vannkraftsverk vanntrykk på en best mulig måte 

gjennom hele året.  

3.1.6 Generator 
Generatorens oppgave er å omdanne vanntrykket/vannenergien over til normal elektrisitet. 

For dette formål finnes det to typer generatorer. Valget mellom disse avhenger av 

vannkraftverkets størrelse og om det finnes et eksisterende nett som er stort nok. De to typer 

kalles for synkrongenerator og asynkrongenerator. Førstnevnte er selvmagnetiserende, de vil 

si at det ikke er behov for tilførsel av elektrisitet utenfra for å produsere kraft. Denne typen 

brukes gjerne for større anlegg, da gjerne for de med en effekt på over 1000 KW. 

Asynkrongeneratoren finner vi først og fremst i mindre anlegg. Prisforskjellen på de to typer 

er relativt stor i utgangspunktet, der synkrongeneratoren helt klart er den dyreste. Det betyr 

ikke nødvendigvis at en bør velge asynkron, for hvis vi har med å gjøre et anlegg med en viss 

størrelse, vil de tilleggsapplikasjoner som kreves til en asynkrongenerator medføre en 

utjevning av prisen.  
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3.1.7 Apparatsanlegg 
Dette er apparatet som får kraften til å overføres fra generatoren til nettet, som igjen fører 

kraften ut på markedet. Dette apparatet består som regel av en transformer, bryter og jording. 

Transformeren sin oppgave er å omforme kraften fra generatoren, slik at spenningen på 

kraften er lik med den som er på det gjeldende nett. Bryteren er der for å kunne slå av 

systemet, hvis det skulle oppstå behov for vedlikehold eller annet som krever en stengning av 

systemet. Jordingen er der alene på grunn av sikkerheten til de som ferdes og opererer rundt 

anlegget. Så hvis det skulle oppstå en feil, vil jordingen føre kraften ned i bakken.  

3.1.8 Nett 
Den siste essensielle delen ved en vannkraftverk er nettet. Det er der for å sende kraften 

videre til kraftmarkedet. Uten et nett som kan overføre den produserte mengde kraft, vil en 

ikke ha mulighet for å få solgt hele produksjonen. Så her er det viktig å få undersøkt hvor stor 

kapasitet det eksisterende nettet har. Hvis det er for lite har utbyggeren av kraftverket ingen 

annet valg enn selv koste utbyggingen av et nytt og større nett. Dette kan være en stor ekstra 

kostnad.  

Den potensielle størrelsen på et vannkraftverk vil avhenge av særlig de fire første delene. Hvis 

vi ser på det største vannkraftverket i Norge med en midlere årsproduksjon på 4169 GWh, er 

dette verket kjennetegnet ved et stort vanntilsig, pga at de har flere dammer som bidrar med 

vann til turbinene. Samt en samlet fallhøyde fra de ulike dammene på hele 450 meter. Dette 

store vanntrykket, pluss godt tilpassede turbiner og generatorer gjør at dette vannkraftverket 

faktisk produserer tre prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.   

3.1.9 Økonomiske aspekter ved vannkraftverk 
Ovenfor har de viktigste tekniske aspekter ved et vannkraftverk blitt presentert. Videre vil jeg 

nå kikke på de økonomiske sider ved et vannkraftverk, som jeg ser på som størst og mest 

vesentlig. Dette for å belyse hvilke key drivers som generelt vil ha størst påvirkning på 

lønnsomheten og dermed verdien av et vannkraftverk. 

3.1.9.1 Produksjon 
Når vi skal se på de key drivers som betyr mye for lønnsomheten til et vannkraftverk kommer 

vi ikke utenom produksjonen. Hvis ikke produksjonen er tilstrekkelig stor nok i forhold til 

investeringen skal det veldig mye til for at prosjektet vil bli lønnsomt. 
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Det som i grove trekk bestemmer produksjonen er vannmengden, fallhøyden, turbinens 

slukeevne, vanntap og generatorens virkningsgrad. I appendiks 1 finnes det en oversikt 

hvordan man litt forenklet kan regne ut produksjonen.     

3.1.9.2 Kraftprisen 
Et annet viktig punkt når det gjelder lønnsomheten er kraftprisen. Det er kanskje den mest 

usikre av alle drivere på inntektssiden, da prisen på kraft er ansett som veldig volatil3

3.1.9.2 Renten 

. Bare de 

siste ti årene har kraftprisen variert stort over. Dette kan sees i spotprisfiguren som finnes i 

appendiks 2. Figuren viser spotprisutviklingen de siste ti årene kvartalsvis. Figuren viser at 

prisen har variert fra bunnpunktet på 48 kr/MWH til toppunkt på 516 kr/MWH, noe som jeg 

anser er et stort utslag selv på ti år. Dette volatile trekk ved kraftprisen vil kunne bety mye for 

en fremtidig verdsettelse, siden kraftprisen har stor betydning for inntjeningen 

De to nevnte drivere påvirker inntektssiden, men det finnes også en utgiftsside. Her er den 

helt klart største omkostning prisen en betaler for kapitalen, i de fleste tilfeller er det rente- og 

avdragsomkostninger. Hvis den reale renten stiger kraftig, vil dette påvirke lønnsomheten til 

prosjektet på en meget negativ måte.  

Siden vannkraftverk har en stipulert levetid på godt over 40 år, er det vanskelig å vite hvordan 

de nevnte key drivers vil utvikle seg og dermed hvordan de vil påvirke lønnsomheten. Derfor 

er det meget viktig å lage gode og mest mulig nøyaktige analyser for utviklingen av de nevnte 

drivere, når en skal vurdere et vannkraftverkprosjekt.  

3.2 Kraftmarkedet 
I dette avsnittet vil jeg presentere den nordiske kraftbørs Nord Pool og hvilke handler som 

finnes der. Vil også se på om kraftmarked er efficient, da det kan ha betydning for valg av 

kraftprismodell senere i oppgaven. Tilslutt vil jeg se på oppbyggingen av det norske 

kraftmarkedet, fra produsent til sluttbruker.   

Det nordiske, særlig da det norske kraftmarkedet er kjent for å ha vært veldig tidlig ute med å 

deregulere og åpne for markedsstyrt handel.  Dette nevner blant annet A. Al-Sunaidy and R. 

Green i sin artikkel ”Electricity deregulation in OECD”. Allerede I 1991 åpnet norske 

myndigheter for at forbrukere selv kunne velge hvem de ville kjøpe kraft av. Senere åpnet de 

andre nordiske landene sine kraftmarkeder for friere konkurranse.   
                                                            
3 Frode Kjærland, Valuation and timing of investments opportunities in the Norwegian hydro power production 
sector, 2007.   
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3.2.1 Nord Pool 
Det som står sentralt på det nordiske kraftmarkedet er Nord Pool4

Målet med Nord Pool er å skape et marked som er mest mulig efficient

, den nordiske kraftbørs. 

Den ble opprettet samtidig som dereguleringen startet i Norge. Etter hvert ble både svenskene, 

danskene og finlenderne med. Nord Pools oppgave er å organisere, operere og sikre en 

markedsplass for handel av kraft. Denne markedsplassen kan deles opp i fire deler; Elspot, 

Elbas, Eltermin og Elopsjon. Elspot er markedet der kraften selges med den forutsetning at 

den skal leveres dagen etter. Altså dag til dag handel. Elbas er et fysisk marked for handel 

med kraft på timebasis. Her kjøpes og leveres kraften på timesbasis. Tilbudet eksisterer kun 

for det svenske og finske markedet, så derfor er denne delen av markedet relativt lite. Med 

eltermin menes forward- og futures kontrakter. På dette markedet kan man kjøpe og selge 

kraft der leveringen vil skje fra en dag til opp til fem år. Elopsjon er som alle andre opsjoner, 

en rett til en gang i fremtiden å kjøpe kraft. Elopsjon og eltermin er de to markedene som 

benyttes mest ved risikostyring og dermed er også disse to markeder samlet den mest 

handlede av alle på Nord Pool. Sammen med de fire overstående tilbud har også Nord Pool en 

clearing avdeling, som fungerer som en mellommann når det handles i futures, forward og 

opsjoner. Der vil si at Nord Pool går inn en rolle som garantist hvis en av partene ikke kan 

oppfylle forpliktelsene.  

5

Markedets efficientsgrad 

, det vil si ingen 

transaksjonsomkostninger, all informasjon er tilgjengelig for alle og alle er klar over hvordan 

informasjon påvirker prisene.  Det er senere kommet kritikk av denne teorien, men det er noe 

jeg ikke tar opp i denne oppgaven.  

Om markedet er kommet nærmere en efficient tilstand etter dereguleringen er de fleste enige 

om, men om kraftmarkedet i Norden er efficient i praktisk grad er det stor uenighet om. Blant 

annet viser Gjølberg og Johnsen i sin artikkel fra 2001 at markedet for handel med kraft (Nord 

Pool) ikke er efficient fordi gjennom deres statistiske undersøkelser av spotprisen og 

forwardprisen viser at det er en ulikhet mellom de to priser, som ved et fungerende marked 

burde ha blitt minimert ved arbitrage. Noen av årsakene til denne ubalansen mener de kan 

stamme fra det faktum at mange av de modeller de store aktører bruker til å estimere verdien 

av vannmengden stammer fra en tid der forwardkontrakter nesten ikke eksisterte. Dermed kan 

                                                            
4 Informasjon om Nord Pool er hentet fra www.nordpool.com 
5 Fama, Eugene: “Random Walks In Stock Market Prices” 1965 
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den estimerte verdi være forskjellig fra den riktige fremtidige spotpris. De trekker også frem 

den meget volatile spotpris som et tegn på at markedet ikke efficient.   

  

Figur 2, Derivat omsetning 

  
Kilde: www.nordpool.com 

Som en kan se av figuren ovenfor har markedet for salg av forward- og futureskontrakter hatt 

en rivende utvikling siden starten. Denne økte likviditeten i kraftderivatene har gjort det klart 

enklere for aktørene å komme seg inn og ut av posisjonene sine, som igjen har ført markedet 

nærmere en efficient tilstand.  

Videre har det blitt innført streng regler når det kommer til informasjon. Etter inspirasjon fra 

det mer kjente OMX, har det blitt laget regler og systemer som sikrer mest mulig åpenhet om 

markedsforholdene som vil kunne påvirke prisene på derivatene. Om det er 100 prosent full 

åpenhet er tvilsomt, men at det er relativt likt for alle involverte er det god grunn til å tro.  

Jeg konkluderer da med at det nordiske markedet for kraft kan sees på som relativt efficient, 

dog med noen muligheter for arbitragegevinster. Nå vil jeg forsette oppgaven med forklare 

hvordan markedet fungere mer konkret, altså hvordan kraften kommer fra produsent til 

forbruker.  
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Kilde: www.statkraft.no 

Som vi kan se fra bildet ovenfor kommer i all hovedsak strømmen i Norden fra vannkraftverk, 

atomkraftverk, vindmøllekraft og kullkraft. Alle disse fire hovedprodusentene av kraft vil 

kunne påvirke kraftprisen via Nord Pool. Så om Danmark bygger en kjempestor 

vindmøllepark, vil dette kunne ha betydning for kraftprisen til noen private husholdninger i 

Norge, dog ikke alle. Det henger sammen med at ikke alle nett henger sammen med det 

danske nett, dermed kan vi se ulike priser etter hvor i Norge forbrukeren har sitt tilholdssted. 

Denne geografiske prisdifferansen er noe jeg ikke har forholdt meg til i denne oppgaven, da 

det på lang sikt ikke har noen særlig stor betydning for verdsettelsen av et vannkraftprosjekt.   

3.2.2 Kraftmarkedet i Norge 
Hvis vi går dypere ned i kraftmarkedene vil vi se noen forskjeller på hvordan de lokale 

markedene i hvordan de er organisert. Siden jeg i oppgaven vil kikke på et lite lokalt 

vannkraftverk, vil jeg nå presentere hvordan det norske kraftmarkedet ser ut. Dette for å gi 

nødvendig bakgrunnsviten.  

Det norske kraftmarkedet består av tre store grupper som har stor betydning for markedet. 

Disse er nettselskapet, kraftleverandør og kraftprodusent. Gjerne kan et selskap operere i alle 

tre grupper.   

Nettselskapet er de som har bygget kraftledningene som går ut til forbrukeren, så alle 

involverte parter er tvunget til å bruke det tilgjengelige nettselskap. Dette fordi det ikke ville 

betale seg å bygge flere kraftledninger ved siden av hverandre. Dermed kan vi si at 
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nettselskapene har en form for naturlig monopol. Misbruk av denne monopolsituasjonen blir 

til dels forhindret av myndighetene gjennom en konsesjonsavtale.   

Kraftleverandøren sin oppgave er å selge kraft til forbrukeren, som den da bruker 

nettselskapet sine kraftledninger til å levere. Leverandørene kan skaffe kraften på tre måter. 

Enten produserer de selv, kjøper direkte fra produsent eller så benytter de Nord Pool. I Norge 

finnes det i dag cirka 100 leverandører, som har mulighet til å levere til alle forbrukere i 

Norge.  

Kraftprodusenter finnes det mange av i Norge, siste opptelling viste at det finnes rundt 175 

ulike produsenter. Her finner vi alt fra Statkraft med en markedsandel på ca. 30 prosent ned til 

produsenter som kun har et minikraftverk. En undersøkelse gjort av Singh, Balbir og Skjeret 

gjort i 2006 viser at de femten største kraftprodusentene står for over 83 prosent av den årlige 

produksjonen. Dette forteller oss at bransjen er rimelig konsentrert, da de resterende 160 skal 

deles på de resterende 17 prosenter. Produsentene har mulighet for å selge strømmen sin på 

flere måter. Stadig flere velger å bruke Nord Pool, selv de selskaper som både er leverandør 

og produsent velger stadig oftere å selge og kjøpe gjennom Nord Pool. Dette skyldes i stor 

grad den muligheten Nord Pool gir for prisrisikostyring. De andre måter produsenter kan få 

solgt strømmen sin på er direkte til store forbrukere (tungindustri og kraftleverandører) eller 

ved å operere som leverandør til husstander.  

3.3 Stardalen Kraft 
Nå fortsetter jeg videre med en presentasjon av investorene bak prosjektet og en presentasjon 

av selve prosjektet 

3.3.1 Investorene 
Investorene bak Stardalen Kraft er tolv grunneiere, som alle har fallrettigheter til Stardalselva. 

Ingen av disse investorene har noen særlig stor erfaring med investeringer i kraftmarkedet fra 

før av, derfor har de valgt å alliere seg med diverse konsulenter i arbeidet med prosjektet.  

Mange av dem har vokst opp og bor i området, derfor er lokalkunnskapen meget stor, noe 

som kan være en fordel i planleggingsarbeidet. Særlig i forbindelse med konsesjonssøknaden, 

som krever stor innsikt i konsekvensene for nærområdet.   
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Investorenes risikoprofil 
I utgangspunktet finnes det tre ulike risikoprofiler6

Risikoelskeren er den type investor som tar store sjanser og er villig til å pådra seg mye risiko 

for å øke sin formue. Dette kan være investorer som går inn i forskningsprosjekter, som er 

kjennetegnet med mye usikkerhet.  

, risikoaverse, risikonøytrale og 

risikoelsker. Der de ulike profiler er kjennetegnet med forskjellige egenskaper.  

De risikoaverse er nok den gruppen de fleste av oss havner i. Disse investorene er får ikke 

samme nytte av å investere i risikoprosjekter med muligheter for stor avkastning. De 

foretrekker heller å investere i prosjekter som gir et mindre, men sikrere avkast.   

En risikonøytral investor havner et sted mellom en risikoavers og en risikoelskende investor. 

Det er et meget teoretisk utryk og dermed ikke mange som havner i denne kategorien.  

Etter å ha hatt kontakt med noen av investorene bak Stardalen Kraft har jeg funnet ut at alle 

tolv investorer ikke er profesjonelle investorer og de heller ikke har noen særlig erfaring med 

vannkraftutbygging. I samtalene har jeg fått inntrykk av investorene at de gjerne velger bort 

ekstra avkastning til fordel for sikre og stabile resultater, noe som kjennetegner en risikoavers 

investor. Derfor antar jeg videre i oppgaven at vi har i dette prosjektet med risikoaverse 

investorer.  

3.3.2 Produksjonsgrunnlag 
Selve prosjektet7

                                                            
6 Investment Risk Profiling Utilizing Business Resource Slack, Cyrus Safdari & Nancy J. Scannell 2005 

 går ut på å bygge et vannkraftverk i elven som grunneierne har 

fallrettigheter til. Denne heter Stardalselva og ligger i en dal i fylket Sogn og Fjordane. Deler 

av Starsdalselva kan sees på kartet under.  

7 Vannkraftteknisk informasjon i oppgaven er i stor grad hentet fra konsesjonssøknaden 
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Figur 4, Kart over utbyggingsplanen 

 

 
Kilde: Stardalen Kraft, konsesjonssøknad 

Som vi kan se på kartet ovenfor er det tegnet inn to alternativer kraftstasjoner (A og B). Det er 

nå bestemt at alternativ B ikke er aktuelt grunnet økonomi. Derfor er det bare alternativ A 

som står igjen.  Avstanden mellom inntak og kraftstasjon vil ligge på rundt 2400 meter. Da 

inntaket ligger på 267,5 meter og turbinen ligger på 203,8 meter vil brutto fallhøyde være på 

63,7 meter.  

Hydrologi 
Stardalen ligger plassert i et område der det faller relativt mye nedbør til alle årstider, pluss at 

Jostedalsbreen, Norges største isbre, ligger i området ovenfor kraftverket. Selve 

nedbørsområdet som vil påvirke vannføringen i elven er på 143,8 km2, altså et område 

tilsvarende 21 000 fotballbaner. For å finne ut hvor mye vann det renner gjennom det 

planlagte utbyggingsområdet, har utbyggerne tatt utgangspunkt i et målested som ligger 

femten kilometer lengre ned i elven fra det planlagte kraftverket. Dette gjør at målingene gjort 
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på denne stasjonen med stor sikkerhet også kan benyttes til dette prosjektet, da det ikke er 

større tilsigskilder mellom målestedet og det planlagte kraftverket.  De data som er brukt til 

finne det årlige middel vannføring er samlet inn under perioden 1960 til 1990, noe som gir et 

godt grunnlag for videre analyser.  

Figur 5, Vannføringens variasjon over året, minimumsverdi og middelverdi. 

 
Kilde: Stardalen Kraft, konsesjonssøknad 

Det årlige midler vannføringen er beregnet til 12,6 m3/s, det vil si den mengden vann som 

gjennomsnittlig passere gjennom elven per sekund. Denne mengden vil selvfølgelig variere 

gjennom året, noe som vil kunne ha stor innflytelse på hvor mye kraft som blir produsert og 

dette vil igjen påvirke lønnsomheten. Derfor har det også blitt laget en graf som viser 

gjennomsnittlig vannføringen gjennom året. Som vi tydelig kan se er det mest vann i elven i 

perioden mai til oktober, resten av året er det så vidt vann over det kravet myndighetene stiller 

til minsteføring på 1,2 m3/s. Derfor vil store deler av produksjonen forekomme i perioden mai 

- oktober.  

Dam/inntak 
Det er ikke søkt om tillatelse til å bygge demning, så det vil ikke være mulighet for å regulere 

produksjonene i særlig grad. Dette hadde ellers vært en stor fordel, da en kunne ”lagret” 

energien i perioder med høy vannføring og benyttet seg av det opplagrede vannet ved lav 

vannføring. Det som er planlagt laget er en dam som er cirka tre meter høy og femten meter 

bred. Denne dammen vil antageligvis utstyres med en luke i bunnen eller en forsenkning, noe 

som vil gjøre det mulig å oppfylle kravet om minstevannstand.  
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Vannvei 
Når vannet har passert dammen vil det bli ført nedover i den planlagte tunnelen. Størrelsen på 

denne tunnelen er til dags dato ikke klar ennå, men det er anslått at det vil være behov for en 

størrelse på 20-30 m2. Dette vil bli finregnet senere i prosessen med tanke på teknisk- og 

økonomisk optimalisering.  

Kraftstasjoner 
Også her det to alternativer til beliggenhet. Ved det ene alternativ vil stasjonen ligge utenfor 

fjellet mens det andre alternativ er å bygge kraftstasjonen inne i fjellet. Valg av de to ulike 

løsninger har ingen stor økonomisk betydning, derfor vil jeg ikke gå nærmere inn på disse 

problemstillinger.  

Elektriske tilkoblinger 
Da det ikke finnes et elektrisk nett ved kraftstasjonene, er det planlagt å bygge en 700 meter 

lang kraftlinje. Denne linjen vil da kobles til en eksisterende linje som vil føre den produserte 

strøm til en transformatorstasjon 6 kilometer unna. Denne eksisterende linjen må muligvis øke 

sin kapasitet for å kunne transportere all strøm fra Stardalen Kraft, derfor er det planlagt å 

doble kapasiteten på fra 22 kV til 2 x 22 kV. Dette er nødvendigvis en kostnad Stardalen 

Kraft må dekke. Denne kostnad blir videre i oppgaven tatt med som en investeringskostnad.   

Produksjon 
Som tidligere nevnt i oppgaven er det seks faktorer som har størst påvirkning på 

produksjonen; vannmengden, fallhøyden, turbinens slukeevne, vanntap og generatorens 

virkningsgrad. Etter undersøkelser av Norconsult har de funnet ut følgende informasjon om de 

faktorer som påvirker produksjonen tilknyttet Stardalselva.   

Figur 6, Produksjonsgrunnlag 

  
Vannmengde  398,615 m3/år 
Fallhøyde 63,7 meter 
Turbinens slukeevne 31,6 m3/s 
Vanntap 80 m3 
Generatorens virkningsgrad 85 % 

Kilde: Stardalen Kraft, konsesjonssøknad 

Ved hjelp av de tall som er vist i tabellen ovenfor har jeg regnet ut den årlige produksjonen til 

å være på hele 49 GWh eller 49000 MWh, noe som tilsvarer det årlige kraftforbruket til 2500 

husholdninger. En årlig produksjon på 49 GWh er det samme som andre uavhengige instanser 

har kommet frem til.   
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3.4 Delkonklusjon 
Jeg har nå presentert prinsippet bak vannkraftverk og sett på de underliggende aspekter bak et 

vannkraftverk som har stor betydning for produksjonen av kraft. Av de mest vesentlige 

aspekter kan nevnes hydrologi, dam/inntak, vannvei, turbin og generator. Jeg har også funnet 

frem til de viktigste økonomiske key drivers for et vannkraftverk. Disse er som jeg ser det 

produksjon, kraftpris og renten. Stor kunnskap om både de underliggende aspekter og de 

økonomiske keydrivers mener jeg er viktig å ha innen en går i gang med et 

vannkraftverkprosjekt. Dette for å skaffe seg en størst mulig innsikt i vannkraftsverkets 

risikoelementer.    

Det nordiske kraftmarkedet er et av verdens mest fremtidsrettede når det kommer til 

organisering. Mye av æren for dette kan tillegges Nord Pool. Innføringen og utviklingen av 

denne har skapt et marked for handel av kraft som i praktisk forstand kan sies å være 

effecient. Dette skyldes kravet til gjennomsiktighet og tilbudet av diverse finansielle 

instrumenter, som forward og futures kontrakter.  

I min dialog med noen av investorene har jeg kommet frem til at de i størst mulig grad ønsker 

sikre kontantstrømmer, og da gjerne på bekostning av større kontantstrømmer. Så på 

bakgrunn av det antar jeg videre i oppgaven at vi har å gjøre med risikoaverse investorer.  

Videre gjennomgikk også de ulike aspekter som har betydning for prosjektet produksjon, for 

hver av disse aspekter presenterte jeg de data som blev funnet i de innledende undersøkelser 

gjort av Norconsult.  Ved hjelp av disse data beregnet jeg årlige produksjonen til å være på 49 

GWh.  
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4. Myndighetenes støtteordninger 

I dette kapitlet vil jeg se på eventuelle støttordninger som eksisterer i dag og som kanskje vil 

kunne komme i fremtiden. Grunnen til at jeg ønsker å undersøke om det eksisterer 

støtteordninger er at de kan ha stor betydning for prosjektet, da det kan gjøre en utbygging 

lønnsom selv om det i utgangspunket ikke er det.   

4.1. Støttordninger 
I statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2001 sa han at de store vannkraftsutbyggingers 

tid er forbi, og at det nå skal satses på mindre utbygginger som er mer skånsomt mot miljøet. 

Om dette har resultert i bedre vilkår for de vannkraftverk som er av en litt mindre skala er 

heller usikkert. Det som har skjedd er at det har blitt lettere å få konsesjon til utbygging av 

mindre kraftverk og fritaket fra moms og skatter på bruk av egenprodusert energi.  Det er også 

fremmet forslag i Stortinget fra ulike partier flere ganger på å innføre en direkte støtteordning 

til vannkraftverk. Det har da vært forslag8

Samtidig som støtteforslag til vannkraftverk stadig blir nedstemt har vi sett økte 

støtteordninger for konkurrerende kraftkilder. Både vindkraft og bølgekraft har diverse 

støtteordninger gjennom statseide Enova. Denne støtteordningen vil på sikt føre til økt tilbud 

på kraft fra fornybare kilder, som igjen kan føre til lavere kraftpris til produsentene. Noe som 

igjen kan redusere lønnsomheten, særlig for de selskaper som opererer med ikke-støttet 

vannkraftproduksjon. Foreløpig er det snakk om så lite omfang av disse støtteordningene, så 

på kort sikt har det veldig liten betydning for kraftprisen.  

 på å gi direkte støtte på rundt 4 øre/KWh på de 

første 3 MW av den installerte effekten i anlegget. For Stardalen Kraft ville det bety et 

tilskudd på cirka 450 000 kroner. Denne støtteordningen ser det dessverre ut til ikke bli 

vedtatt, siden det ikke er politisk flertall for denne løsningen.   

Så derfor er det til dags dato ingen relevante støtteordninger for Stardalen Krafts 

vannkraftprosjekt.  

 

                                                            
8 www.regjeringen.no – Tale av næringsminister Terje Riis-Johansen 
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4.2 El-sertifikat 
Parallelt med forslagene ovenfor, har det også blitt jobbet med å innføre et grønt el-sertifikat. 

Det ble sendt ut et høringsutkast på forslaget om å innføre et norsk-svensk el-sertifikat 

allerede i 2002, dette har dog ikke blitt vedtatt ennå på grunn av uenigheter mellom de to 

landene og innad i landene. Til dags dato9

Hensiktet med el-sertifikatet er å øke andelen fornybar energi, som Norge og EU har satt som 

mål. For å øke den andelen må det gis støtte til prosjekter som i utgangspunket ikke er 

lønnsomt, men som ved noe støtte vil bli det. Selve systemet som det ser ut i dag vil fungere 

sånn at myndighetene gir tillatelse til enkelte aktører å utstede el-sertifikater til produsenter av 

fornybare energi. Disse sertifikater kan da produsentene selge til kundene sine. Det har vært 

diskutert om kjøp av disse sertifikater skal være frivillig eller obligatorisk. Ekspertene har 

kommet frem til at den beste løsningen må være å pålegge kundene å kjøpe sertifikater. Når 

en så har tilbud og etterspørsel dannes det et marked for disse sertifikatene der produsentene 

kan selge til høystbydende. Salget av disse sertifikater vil da gi en ekstra inntekt i tillegg til 

hva salget av kraften vil gi for produsentene av fornybar energi. Når nye prosjekter får denne 

ekstra inntekten vil flere fornybarenergiprosjekter betale seg og vi får se en økning i 

utbyggingen og produksjonen. Fordelen med forslaget til el-sertifikat i forhold til dagens 

støtteordninger gjennom Enova er at den i utgangspunktet er teknologinøytral, så det også vil 

gjelde vannkraftverk uansett størrelse. Så sett i fra Stardalen Kraft vil en innføring av el-

sertifikater i den planlagte form være bra. Hvor bra er avhengig to vesentlige faktorer.    

 er planen at forhandlingene skal bli ferdig i oktober 

2009.  

Den ene faktoren er prisen en vil oppnå i markedet for sertifikatene. Det er vanskelig å si 

hvilken pris sertifikatene vil ha, siden den er avhengig av både etterspørselen og tilbudet av 

fornybar energi. Hvis vi ser til Sverige som har hatt dette systemet en god stund, har prisen 

ligget på cirka 200 kroner per MWh. Geir Ringen undersøkte i sin oppgave “Capacity 

Expansion of Renewable Energy: The effect of green certificates and other policy measures” 

hvordan prisen på sertifikatet i Norge vil kunne utvikle seg.  Han valgte å bruke to ulike 

scenarioer, der ambisjonsnivået til staten på årlig produksjon av fornybar energi er forskjellig. 

   

                                                            
9 12.09.2009 
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Kilde: Geir Ringen, Capacity Expansion of Renewable Energy: The effect of green certificates and other policy 

measures 

Som en kan se utefra figuren ovenfor vil prisen i starten ligge på rundt 200 kr per MWh, noe 

som virker fornuftig med tanke på prisen i Sverige.  

Selv med en relativt riktig beregnet pris, er det fortsatt en faktor med en enda større usikkerhet 

i skrivende stund som betyr mest. Den faktoren er antallet av sertifikater Stardalen Kraft vil 

kunne få og dermed selge. Hvis de får kvoter tilsvarende det de planlegger å produsere vil 

Stardalen Kraft få rundt 49 000 kvoter. Så med en verdi på 200 kroner per kvote vil de få en 

merinntekt på nesten 10 millioner kroner, og det virker på meg som et meget urealistisk høyt 

tall. Men at en innføring av el-sertifikater vil kunne bidra vesentlig er det ingen tvil om. En 

siste faktor som vil ha en stor betydning på den økonomiske effekten av el-sertifikat er hvor 

mange år en får mulighet til å selge el-sertifikater. Her er det ikke foreslått noen tall, men hvis 

vi ser til Sverige igjen har de satt en grense på femten år. Dette er et tall det er stor sannsynlig 

at Norge også vil velge å benytte.    

Som vi kan forstå kan en innføring av dette systemet ha stor betydning for lønnsomheten. 

Derfor er det viktig å se på hvor sannsynlig det er for at det vil bli vedtatt. På Stortinget er det 

bredt flertall for å innføre el-sertifikat, bare SV er imot. Det som da har stått i veien til nå er 

avtalene mellom flertallsregjeringen, der SV sitter som partner. Høsten 2009 er det igjen 

Stortingsvalg, så da vil det med all sannsynligvis være muligheter for den nye regjering, 

Figur 7, Elsertifikatpris 
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uansett hvilken, velger å innføre el-sertifikat systemet. Et annet vesentlig usikkerhetsmoment 

er om den nye regjering vil bruke den sittende regjerings forslag10

I denne oppgaven har jeg hele tiden holdt mulighetene åpne for at el-sertifikatsystemet vil 

kunne bli innført. Det har ikke blitt tatt noen avgjørelser under min skriveperiode, så derfor 

har jeg heller ikke tatt det med i mine beregninger.  

 eller om det vil komme 

forandringer. De mest kritiske punkter som kan forandres i forhold til Stardalen Kraft er om 

det skulle bli satt en øvre grense på hvor store vannkraftverkene som er berettiget til el-

sertifikater kan være. Hvis denne grensen blir satt for lavt, vil det bety null støtte til Stardalen 

Kraft.    

4.3 Delkonklusjon 
Per dags dato finnes det ingen aktuelle støtteordninger som direkte kan påvirke Stardalen 

Kraft sitt prosjekt. Det finnes ulike støtteordninger for andre fornybare energikilder, som vind 

og bølgekraft. Disse støtteordninger til konkurrerende energikilder, kan i det lange løp føre til 

økt kraftproduksjon og dermed fallende priser.  

Det finnes forslag til ulike støtteordninger for vannkraftverk. Den mest aktuelle er el-sertifikat 

ordningen. Der vannkraftprodusenter får sertifikater som de kan selge til forbrukerne som blir 

pålagt å kjøpe disse. Etter mine undersøkelser vil en innføring av den ordningen føre til en 

støtte på rundt 200 kr/MWh, noe som kan øke dagens inntjening fra 350 kr/MWh til 550 

kr/MWh. Altså en vesentlig økning i inntjeningen per produserte enhet.  

 

 

 

                                                            
10 Stortingsmelding nr. 9 2002-2003 punkt 14 
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5. Verdsettelsesmetoder 

Innenfor emnet verdiansettelse finnes utrolig mye litteratur, så i dette avsnittet vil jeg ta for 

meg de mest relevante metoder for verdsettelse og presentere disse. Tilslutt vil jeg ta stilling 

til hvilken metode som jeg vil benytte til å verdsette Stardalen Kraft sitt vannkraftprosjekt.   

Litteraturen deler verdsettelsesmetoder opp i fire grunnlegende metoder. kapitalverdi baserte 

metoder, relative verdsettelsesmetoder, substansverdimetoder og opsjonsbasert verdsettelse.  

Figur 8, Verdsettelsesmetoder 

 

Kilde: Thomas Plenborg, Valg af værdiansættelsesmodel 2000 
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Disse fire hovedgrenene innen verdsettelse kan igjen deles opp i forskjellige typer, som vi kan 

se av figuren ovenfor.  

5.1 Relativmetoden  
Denne metoden verdsetter ved bruk av informasjon fra selskaper som gjerne er børsnotert og 

ligger i samme peer-gruppe som det selskapet en ønsker å verdsette. Siden det ikke eksisterer 

selskaper på børs som en kan si ligner på Stardalen Kraft, er relativmetoden ikke særlig 

gunstig å benytte.  

5.2 Substansmetoden  
Denne metoden ser på hva slags verdier man kan få ut av selskapet ved å likvidere det. 

Problemet med denne metoden er at i selskaper finnes det ofte en goodwillverdi, som ofte er 

veldig vanskelig å beregne når selskapet skal likvideres. Et annet problem med denne 

metoden i forhold til Stardalen Kraft er at de er et nystartet selskap, så hvis en ville likvidere 

det nå ville antageligvis verdien av likvidasjonen være vesentlig mindre enn de 140 millioner 

kroner som skal investeres. Dette blant annet på grunn av verditapet elektronisk utstyr får når 

det blir kjøpt inn og tatt i bruk.  

5.3 Kapitalverdimetoden  
Denne metoden ser på nåverdien av ulike inn- og utbetalinger. Det kan være alt fra dividende 

til et selskaps kontantstrømmer. Denne metoden er mye brukt i corporate finance avdelinger 

og konsulenthus fordi metoden er helt uavhengig av valg av regnskapsprinsipper. Den er også 

meget praktisk å bruke når man skal verdsette private selskaper eller andre prosjekter, siden 

en i motsetning til relativmetoden ikke behøver et sammenlignelig selskap. Den av 

undermodellene som vil passe best til å verdsette Stardalen Kraft sitt prosjekt er nok direct 

cash flow metoden. Det går i all enkelthet ut på å tilbakediskontere de årlige kontantstrømmer 

(cash flow) med en diskonteringsrente som blir bestemt ut i fra risikoen til prosjektet og 

selskapets alternative investeringsmuligheter. Ved å diskontere alle kontantstrømmer som vil 

fremskaffes i fremtiden til dagens verdi vil en få en teoretisk verdi på prosjektet.   

5.4 Opsjonsmetoden 
Dette er en relativ ny metode for verdsettelse av selskaper. Grunnideen er å behandle 

investeringsmulighetene som en opsjon, som kan utvikle seg forskjellig underveis i levetiden. 

Jeg har sett det bli brukt særlig innenfor energibransjen, der det ofte er snakk om store 

irreversible investeringer med stor usikkerhet. Et eksempel på dette er når et oljeselskap 
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vurderer om de skal investere i et oljefelt eller ikke, der blant annet oljeprisen vil ha stor 

betydning for investeringens lønnsomhet. Dette kan lett overføres til vannkraftverk, som også 

kjennetegnes ved store irreversible investeringer med relativt stor usikkerhet.   

5.5 Valg av verdsettelsesmetode 
Ovenfor har jeg presentert fire ulike verdsettelsesmetoder som ofte blir brukt i det virkelige 

liv. Av disse er det to som raskt utelukker seg selv.  

Relativmetoden er i kraft av dens avhengighet av offentlig informasjon ikke aktuell, da det 

ikke finnes selskaper notert på børs som jeg mener kan brukes til sammenligning. De som 

driver med vannkraftverk har gjerne andre prosjekter de holder på med. De er også som regel 

veldig store, så alt skjer i en mye større skala.  

Substansverdien har jeg allerede nevnt de vesentlige ulemper ved. Så lenge Stardalen Kraft er 

et nystartet selskap vil de ikke kunne ha verdier for mer enn det de har investert for ennå. 

Denne metoden kan eventuelt være aktuelt å bruke ved eldre kraftverk, som har betalt ned 

mye av gjelden sin.  

Opsjonsmetoden er en metode jeg gjerne skulle ha brukt, siden den passer til godt til dette 

prosjektet med hensyn til stor irreversible investering. Dessverre har jeg funnet det vanskelig 

å finne grunner til å vente/utsette investeringen. Det henger sammen med de gunstige 

kraftprisene vi opplever nå, som betyr at prosjektet antageligvis bør settes i gang så hurtig 

som mulig. Det er heller ingen andre faktorer som kan gjøre det gunstig å vente med å innløse 

opsjonene. Jeg vil dog prøve å sette prosjektet inn en opsjonsmetode tankegang, sånn at 

leseren vil kunne forstå tanken bak opsjonsmetoden.      

Av de fire metoder står jeg da igjen med kapitalverdimetoden, representert ved direct cash 

flow metoden (DCF). Grunnen til at valget falt på denne, er at metoden er grundig og 

rettvisende, som også er relativt enkel å forstå. Siden denne oppgaven kan bli benyttet av 

personer med en annen bakgrunn enn finans, er mulighet for forståelse noe jeg finner viktig.  

Siden jeg nå har valgt en verdsettelsesmodell som krever viten om de årlige cash flow, blir jeg 

nå nødt til å lage et budsjett som vil være grunnlaget for kontantstrømsbudsjettet som igjen gir 

meg de årlige cash flow.   
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5.6 Delkonklusjon 
Jeg presenterte i dette avsnittet fire grunnleggende metoder til verdsettelse; relativmetoden, 

substansmetoden, kapitalverdimetoden og opsjonsmetoden. Av disse fire falt valget på 

kapitalverdimetoden, representert ved direct cash flow metoden. Dette er en grundig og 

rettvisende metode, som kan forstås uten alt for mye innsikt i økonomifaget.  
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6. Budsjett 

Kapitel seks vil ta for seg budsjettet til prosjektet. Budsjettet er særlig viktig med tanke på den 

verdsettelsesmetode jeg har valgt å bruke. Siden budsjettet legger grunnlaget for 

kontantstrømanalysen. Dermed vil jeg starte med å estimere de inputs som er nødvendige for 

å lage et mest mulig realistisk budsjett. Tilslutt vil jeg ved hjelp av de ulike inputs lage et 

detaljert budsjett.  

Figur 9, Inputs til budsjettet 

 

6.1 Kraftprisen 
En av de viktigste parametrene når en skal verdisette vannkraftverk er kraftprisens fremtidige 

utvikling. Dette fordi all inntjening for eierne av et vannkraftverk blir i stor grad påvirket av 

kraftprisen. Derfor vil jeg i dette avsnittet vil jeg prøve å komme frem til et estimat på den 

fremtidige kraftpris. Dette skal jeg gjøre ved først å se på egenskapene ved kraftprisen, for 

deretter å finne relevante modeller som kan brukes til estimeringen. Til slutt vil jeg ut fra en 

valgt modell estimere og komme med et bud på den fremtidige kraftpris.  

Kraftprisen sammen med prisen på andre råvarer er kjennetegnet ved å ha en meget høy 

volatilitet. Prisen kan variere stort fra dag til dag og uke til uke. I en undersøkelse av det 

nordiske strømmarkedet fant Lucia & Schwartz (2002) ut at den årlige volatiliteten på 

spotprisen i perioden 1993 til 1999 var på hele 189 prosent. Noe av variasjonene kan forklares 
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ved sesongvariasjoner, mens andre deler av prisvariasjonene er mindre åpenbare. I forhold til 

de andre råvarer skiller kraft seg vesentlig ut på et punkt. Ved for eksempel olje og korn har 

produsenter og forbrukere en mulighet til å lagre varene. Dette er helt umulig for 

kraftprodusenter, bortsett fra lagring av vannreserver. Det faktum at ferdig produsert kraft 

praktisk sett ikke kan lagres gjør prisen meget avhengig av etterspørselen fra forbrukerne. 

Dette kan nok forklare noe av den høye volatiliteten.  

Prisestimering 
Den høye volatiliteten i spotprisen forteller oss hvor vanskelig og unøyaktig det vil være å 

verdsette vannkraftprosjekter ved hjelp av spotprisen, derfor vil jeg videre i oppgaven 

utelukke bruk av denne. Dette er i tråd med de anbefalinger som både Kjærland og 

Koekebakker & Sødal kommer med i sine artikler fra henholdsvis 2007 og 2001.   

Når spotprisen er utelukket gjenstår det en mulighet. Det er å bruke prisen på 

forwardkontraktene som handles på Nord Pool. Disse prisene er kjennetegnet ved at de 

innholder all tilgjengelig informasjon om kraftproduksjon og etterspørsel på lang sikt. 

Dermed vil bruken av forwardkontrakter gi en mer korrekt verdivurdering når det er snakk om 

prosjekter med lengre levetid.   

Nå har vi altså funnet ut at forwardprisen gir det beste bud på den fremtidige kraftpris, men 

det er fortsatt uklart hvilke forwardpriser en skal bruke. Dette mener jeg kommer an på 

hvilken verdiansettelsesmetode en velger å bruke.  

Ved bruk av discounted cash flow metoden har jeg observert at flere organiserer sin DCF 

modell på en sånn måte at en kun benytter en fastlagt kontantstrømverdi, altså har man en fast 

kraftpris for alle produksjonsår. Dette mener jeg er en feil fremgangsmåte, da en kraftpris som 

tidligere skrevet er kjennetegnet ved å ha en høy volatilitet og dermed vil kunne variere mye 

gjennom et vannkraftsverk levetid.  

Gjennom Nord Pool har man tilgang til forwardprisen fem år frem i tid. Disse prisene kan en 

da bruke på de respektive fem første kontantstrømmene, noe som vil gi et bedre og sikrere 

bud på inntektene de første fem årene. Etter de fem første årene blir en selv nødt til å komme 

opp med et bud på forwardprisen de resterende år. Det finnes ulike måter å komme frem til 

akkurat disse forwardprisene. Jeg vil nå presentere to av dem.  

6.1.1 Forwardprismodellen 
En modell som blir mye brukt i litteraturen for å beregne forwardprisen kommer av de to 

nedstående utrykk. 
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Den teoretiske formel for forward  

𝐹𝐹(𝑡𝑡;𝑇𝑇) = 𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑄𝑄𝑇𝑇 [𝑥𝑥]         (1) 

Og den teoretiske formel for futures   

𝑓𝑓(𝑡𝑡;𝑇𝑇) = 𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑄𝑄[𝑥𝑥]     (2) 

 

Der T er tidspunktet kontrakten skal innfries, t er dagens tidspunkt. Så T-t er hvor lenge til 

kontrakten skal innfries. Hvis vi så forutsetter at vi lever i en risikofri verden, vil den 

avkastning en investor krever være lik med den risikofrie renten. Hvis denne renten er 

konstant, vil den risikonøytrale sannsynlighet Q for både forward og futures være lik. Dette 

betyr at formel 1 og 2 er lik med hverandre. Hvis vi videre vedtar at X i formel 1 er lik med 

spotprisen for en finansielt aktiv i år T (ST), får vi en utrykk for forwardprisen.  

𝐹𝐹(𝑡𝑡;𝑇𝑇) = 𝑒𝑒𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑆𝑆𝑡𝑡        (3) 

 

Dette utrykket kan en da bruke til å finne forwardprisen på kraft for den resterende levetiden 

på 37 år.  

6.1.2 Geometric Brownian Motion 
En annen metode som også benyttes for å modellere en prisutvikling er stokastiske modeller. 

Det finnes flere stokastiske modeller som kan bli brukt, alt fra simple modeller som ofte 

krever få inputs til avanserte modeller som gjerne krever mange inputs.  

Den stokastiske modellen jeg har valgt å presentere her kalles for Geometric Brownian 

Motion med drift11

 

 (GBM). Det er en relativt simpel modell, men blant annet skriver Pindyck 

i sin artikkel ”The Long-Run Evolution of Energy Prices” at GBM vil være tilstrekkelig til å 

beregne langsiktige priser på energiråvarer som olje, gass og kull. Dette fordi prisutviklingen 

på disse råvarer har hatt en liten men jevn stigning de siste femti årene. Siden disse råvarer 

står for en stor andel av verdens energiproduksjon, mener jeg det er en rimelig antagelse at 

GBM vil være tilstrekkelig til mitt formål.  

                                                            
11 A.K Dixit & R.S. Pindyck “Investment under uncertainty” 1994 



 
35 

 

GBM er altså en stokastisk modell, som er bygget på en Wiener prosess. GBM er 

kjennetegnet av å være en random walk modell, noe som betyr at forandringer i prisene ikke 

er avhengig av forandringen i prisen i perioden før. Ved random walk er også volatiliteten og 

driften konstant i hele perioden.  

 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑              (4) 

 

Der  

p = pris i perioden før 

α = driften i prosessen 

σ = volatiliteten i prosessen 

 

dt er et konstant ledd som avhenger av tiden og perioden vi velger.  

dz blir kalt wienerprosess og er et kontinuerlig stokastisk ledd med en forventningsverdi på 0 

og en standardavvik på 1.  

 

På bakgrunn av dette kan vi si at αpdt-leddet er et utrykk for den faste utviklingen på 

kraftprisen. Så da representerer σpdz-leddet usikkerheten i prisen, siden den har et 

kontinuerlig stokastisk ledd.  

 

Som tidligere nevnt er dz en wienerprosess. Det betyr at sammenhengen mellom dz og dt er 

 

dz = ε√dt           (5) 

 

Ligning 4 gir oss kun forandringen i prisen fra t til t1

Dette gir da GBM modell som jeg kan bruke til estimering av kraftprisene i fremtiden.  

. Så for å få den endelige prisen er vi 

nødt til å legge til p på slutten av likningen.   

 

𝑑𝑑 = 𝛼𝛼 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎 𝑑𝑑 ε√dt + 𝑑𝑑          (6) 

6.1.3 Modellvalg 
Nå har jeg presentert to modeller som kan bli brukt til estimering av den fremtidige kraftpris. 

Jeg mener at GBM modellen er den mest foretrukne av dem. Dette fordi i motsetning til 

forwardprismodellen har den et usikkerhetsmoment i dz. Og i det virkelige liv er det stor 



 
36 

 

usikkerhet med hensyn til kraftprisen. Vi har også en positiv drift som påvirker 

forwardpriskurven, sådan at på lang sikt er den stigende. Dette stemmer godt overrens med 

den utviklingen vi historisk har sett på prisen på andre energiråvarer som for eksempel olje12

6.1.4 Estimering av inputs 

.  

Nå har jeg valgt hvilken modell jeg skal benytte for å beregne de fremtidige kraftpriser. Det 

som nå gjenstår er å estimere de inputs som jeg trenger for å benytte den valgte modell.  

Historisk volatilitet 
Det finnes ulike metoder for å beregne volatiliteten på prisutvikling til en råvare. I denne 

oppgaven har jeg valgt å ta utgangspunkt i en relativt simpel metode, som ofte blir brukt når 

en skal regne ut den historiske volatilitet. Denne metoden blir blant annet beskrevet i boken til 

D.M. Chance ”An Introduction to Derivatives and Risk Management” fra 2005.  

 

𝜎𝜎 = �∑ (𝑢𝑢𝑖𝑖−û)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

2

𝑛𝑛−1
        (7) 

Der  

ui = den logaritmiske forandring i pris fra den observerte og den observerte fra perioden før. 

û = den gjennomsnittlige logaritmiske forandring i pris gjennom hele måleperioden. 

n = antallet av observasjoner. 

Det eneste som jeg kan variere i denne modellen er antallet av observasjoner. Det er ingen tvil 

om at en er nødt til å ha en del observasjoner for å kunne komme opp med et godt bud på 

volatiliteten til forwardprisene på Nord Pool. Det finnes også noen som argumenterer mot å ta 

med for mange observasjoner. Både Chance & Brooks (2008) og Gemmil (1993) 

argumenterer for å begrense antallet av observasjoner eller gi de siste observasjonene en 

større vektning enn de eldre. Dette siden det ikke er sikkert at eldre historiske volatilitetsdata 

vil være særlig relevant når en skal finne et anslag på den fremtidige volatilitet.   

Jeg mener at i dette tilfellet bør man benytte seg av flest mulige observasjoner, siden det er 

snakk om kraftprisen. Dette fordi kraftprisen er kjennetegnet ved å ha perioder med ekstreme 

priser, som jeg mener ikke bør ha for stor innflytelse på den gjennomsnittlige volatilitet. Så 

                                                            
12 Se appendiks 3 for prisutviklingen på råolje og andre råvarer 
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ved å bruke mange nok observasjoner reduserer jeg hver enkelt observasjons innflytelse på 

det endelige resultat. 

Dessverre har jeg ikke fått min tilgang til Nord Pools database til å fungere, dermed er jeg 

blitt nødt til å bruke tall fra Kjærlands oppgave fra 2007. Der velger han å bruke maksimum 

av observasjoner, noe som passer godt med hensyn til min oppgave.  

 

Figur 10, Despriktiv analyse av forward kontrakter 

 Antall av 
observasjoner 

Gjennomsnitt 
(NOK/MWh) Volatilitet 

År 1, tertial 1 1778 200,73 68,72 
År 1, tertial 2 1778 154,95 39,69 
År 1, tertial 3 1778 184,54 38,94 
År 2, tertial 1 1527 182,18 30,35 
År 2, tertial 2 1527 145,92 21,41 
År 2, tertial 3 1527 176,91 21,39 
År 1, kvartal 1 323 323,07 57,57 
År 1, kvartal 2 324 274,14 46,30 
År 1, kvartal 3 324 264,42 41,01 
År 1, kvartal 4 324 294,29 42,47 
År 2, kvartal 1 574 290,47 40,27 
År 2, kvartal 2 575 243,39 37,47 
År 2, kvartal 3 575 233,69 37,84 
År 3, kvartal 4 575 266,62 37,36 

År 1 1924 196,57 62,35 
År 2 1940 192,19 51,23 
År 3 1852 196,30 48,09 

    
Kilde:
Norwegian hydro power production sector 

 Kjærland, 2007, Valuation and timing of investment opportunities in the 

 

Siden de fleste kontrakter Stardalen Kraft antageligvis vil inngå er lange forwardkontrakter, er 

det volatiliteten på de lange kontrakter som er mest relevant. Og som vi kan se er volatiliteten 

på disse noe lavere enn på de korte kontrakter. Så med utgangspunkt i de lange kontrakter har 

jeg valgt å bruke en volatilitet på 30 prosent i resten av oppgaven.  
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Drift 
Driften13

α = (𝑟𝑟 − 𝑞𝑞 − 0,5 ∗ 𝜎𝜎2)      (8) 

 er det konstante leddet av GBM, det betyr at den vil være det samme for alle årene. 

Formelen for drift er: 

Hvor  

r = den risikofrie renten 

q = Kostnad for lagring av råvaren 

σ = Standardavviket på prisene på forwardkontraktene  

Den risikofrie renten finner jeg ved å ta utgangspunkt i NIBOR (Norwegian Interbank Offered 

Rate). Her tar jeg gjennomsnittet av tolv månedersrenten i perioden 20.05.2008 – 20.05.2009. 

Den benyttede risikofrie renten blir da 4,5 prosent.   

Kostnaden ved å lagre råvaren kan være vesentlig for driften, men siden kraft ikke er mulig å 

lagre er det heller ikke forbundet noen kostnader med det. Derfor settes denne lik med null. 

Dette kan kanskje synes merkelig og noen vil kanskje synes dette fører til en større positiv 

drift enn det i realiteten er. Jeg mener at siden det ikke er mulighet for å lagre kraft medfører 

dette en høyere volatilitet. Dette kan igjen føre til en mindre drift enn ved andre råvarer.  

Ved å benytte meg av formel 8, finner jeg driften til kraftprisen å være på 0. 

6.1.5 Beregning av fremtidige forwardprisen 
Ved hjelp av overstående formler og inputs har jeg beregnet de fremtidige forwardprisene, 

som vil bli brukt til å beregne de fremtidige inntektene til prosjektet. Av figuren under ser en 

at forwardpris anslaget funnet ved GBM er et konservativt forslag, uten en forventning til en 

drastisk utvikling i kraftprisene. Usikkerheten er såpass store, så derfor mener jeg det er bra å 

ha en nøktern forventning til utviklingen i prisen.  

                                                            
13 Blanco, Choi & Soronow “Energy price processes” 2001 
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Figur 11, Forwardprisen 

 

Nå har jeg presentert hvordan jeg vil finne de ulike års kraftpriser. Så gjenstår det å se på de 

prisene vi kan være sikre på å få, gjennom å selge forwardkontrakter. For dette prosjekt med 

en planlagt start i produksjonene vil vi til dags dato kun bruke forwardprisene for to år, 2013 

og 2014.  For disse årene ligger for øyeblikket forwardprisene på 386 og 391 kroner per 

MWH. Dermed vil jeg bruke disse to tall som kraftprisen i de to første årene med produksjon.   

6.2 Renteutviklingen 
Ved siden av kraftprisen er renten et av de viktigste parametre ved en verdsettelse av dette 

prosjektet. Dette på grunn av den lave andel av egenkapitalfinansiering som Stardalen Kraft 

har valgt til dette prosjektet. Derfor vil jeg i dette avsnittet ta for meg litt av rentens betydning 

for dette prosjekt. Presentere de uformelle tilbud jeg har fått av diverse banker og tilslutt 

komme frem til et bud på prosjektets lånerente.  

Grunnen til at renten er en viktig parameter er at rentekostnaden vil utgjøre en stor andel av de 

faste og variable kostnadene ved prosjektet. Basert på de siste tall fra Stardalen Kraft vil 

prosjektet ha en kostnadsramme på 140, der antageligvis cirka 112 millioner av dem er 

finansiert gjennom lån. Det betyr at ved en økning i renten fra fire til seks prosent vil 

rentekostnaden stige med over 2,4 millioner kroner det første året.  Denne summen vil 

selvfølgelig reduseres ettersom lånet nedbetales. Så effekten av renteendringer i fremtiden vil 

ha en mindre påvirkning på lønnsomheten, enn i starten da lånet ennå er stort. Dette kan 

tydeligvis sees på figuren under som viser hvordan differansen mellom fire - og seks 

prosentrenter utvikler seg i takt med at lånet nedbetales.   
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Figur 12, Rentedifferanse 

 

Siden renteeffekten på prosjektets lønnsomhet er klart størst i starten, blir det ekstra viktig å 

finne et godt bud på hvordan renteutviklingen vil være de første årene av prosjektet. Det 

finnes en måte som gjør predikasjon av renteutviklingen helt unødvendig, fastrente. Det er en 

avtale med en bank om en fast rente i et valgt antall år. Det er med på å sikre rentebetalingen, 

men det kan også føre til at en over en periode betaler mer i rentekostnader enn en ville gjort 

hvis man hadde hatt flytende rente. Valg av fast- eller flytende rente er avhengig av både 

investorenes risikoprofil og forventningen til den fremtidige flytende rente. Er investorene 

risikoaverse, vil de antageligvis gå for en fastrenteavtale. Det som kan få en risikoavers 

investor til å velge flytende, er hvis forventningen til den fremtidige flytende rente gjør at 

investeringen får en vesentlig høyere netto nåverdi. 

I avsnittet om Stardalen Kraft fant jeg ut at investorene kan regnes som risikoaverse. Så på 

bakgrunn av det vil den mest optimale finansieringen for Stardalen Kraft inneha høyest mulig 

andel fastforrentet lån i den samlede lånepakken. Dette betyr at de løpende 

finansieringsutgiftene i stor grad vil være faste. Hvor stor grad avhenger av den 

finansieringspakken bankene er villig til å gi. For ofte vil bankene stille krav om at en hvis 

andel av lånet skal ha en flytende rente.  

6.2.1 Bankenes finansieringstilbud 
Etter forhørt meg med diverse banker14 og sett på andre finansieringstilbud på lignende 

vannkraftprosjekter15

                                                            
14 DnB Nor og Nordea 

 har jeg funnet ut at rentetilbudet på det aktuelle prosjekt ligget på 

NIBOR pluss et en margin på 1,5-2,5 prosent med en gjeldsgearing på 0,8.    

15 Thor Bøckman og Erik Juliussen, Realopsjons analyse av småkraftverk, 2004 
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Når det gjelder andelen flytende og fast rente var det vanskelig for bankene å gi noe anslag på 

dette fordi det varier veldig fra prosjekt til prosjekt, men de så gjerne at en stor andel var 

bundet til en fast avtale. Derfor vil jeg i det videre forløp forutsette at prosjektet velger å 

binde hele lånet til en fast rente. Så for å velge hvilken rente som jeg kan bruke videre i 

oppgaven er jeg nødt til å finne et bud på NIBOR-renten, for så å legge til en margin på 1,5-

2,5 prosent.  

NIBOR16

Norges Bank har i sin pengepolitiske rapport

 er den norske interbankrenten, altså den renten bankene bruker seg i mellom. Denne 

renten blir ofte brukt som den grunnleggende renten i avtaler mellom bank og bedrift. Kort 

forklart er NIBOR et produkt av renten på den amerikanske dollar, spotvekslingskursen 

mellom dollar og norske kroner pluss et kurstillegg/kursfradrag for den aktuelle løpetid.  

17

Figur 13, Fremtidig NIBOR rente 

 kommet med et anslag på hvordan de mener 

NIBOR-renten vil utvikle seg de neste årene. Figuren under viser dette anslaget.  

 
Kilde: Norges Bank 

Som vi kan se av figuren mener Norges Bank at renten vil stige jevnt fra november 2009 opp 

til et nivå rundt fire prosent. Dette er selvfølgelig bare et anslag og i dagens ustabile 

finansverden er det vanskelig å vite noe om hva fremtiden bringer. Men er det noen som har 

forutsetninger for å ha en mening om den fremtidige NIBOR-renten er det Norges Bank. Så 

derfor velger jeg å benytte meg av de anslagene som de kom med i sin rapport.  

Så på bakgrunn av de innsamlede data velger jeg å bruke en fast rente for hele 

prosjektforløpet på seks prosent. Der NIBOR er satt til 4,5 prosent mens bankenes ekstra krav 

                                                            
16 www.dnbnor.no, Hva er NIBOR 
17 Norges Bank – Pengepolitisk rapport nr 2 2009.  
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er 1,5 prosent. Dette er et konservativt bud, men siden vi her har å gjøre med risikoaverse 

investorer mener jeg det er fint å ha et konservativt syn når man skal beregne inputs til 

budsjettet.  

 

6.3 Skatter og avskrivninger 
Norge er et land med relativt høye skatter. Så å utelate skatter i en beregning av verdien til et 

vannkraftverk som det som kan bygges i Stardalen ville være direkte uforsvarlig. Skatt for 

selskaper som driver vannkraftverk blir nesten behandlet på lik linje som andre selskaper i 

Norge. Unntaket finner vi i med grunnrenteskatten og naturressursskatten, som er en egen 

skatt som kun vannkraftsprodusenter blir pålagt. Denne loven finnes i skatteloven kapitel 18. 

Utover grunnrenteskatten og naturressursskatten finnes det følgende skatter; inntektsskatt og 

eiendomskatt.  

6.3.1 Inntektsskatt 
Denne skatten er felles for alle selskaper i Norge. Beregningsgrunnlaget for inntektsskatten er 

driftsinntekter fratrukket driftskostnader, avskrivninger, eiendomskatt og nettavgifter. Denne 

skatteprosenten er i skrivende stund 28 prosent.  

6.3.2 Eiendomskatt 
Dette er en skatt til den lokale kommunen. Denne er frivillig å innføre for hver kommune og 

mulighetene for variasjon er store. Jølster kommune, kommunen utbyggingen vil finne sted, 

har en eiendomskatteprosent på sju prosent18

6.3.3 Naturresursskatt 

. Det som da Stardalen Kraft må betale er sju 

prosent av vannkraftsverkets salgsverdi. Etter skatteloven § 18-5 beregnes denne salgsverdien 

ved å multiplisere gjennomsnittet av kraftspotpris de siste fem årene med gjennomsnittlig 

produksjon de siste fem årene. Denne gjennomsnittsinntekten fratrekker man så 

gjennomsnittlig driftsutgifter, skatt på grunnrenteinntekt, eiendomsskatt og nåverdi av 

kommende utskiftninger. Dette gir da den skattemessige verdi på vannkraftverket, som så 

brukes til beregning av eiendomskatten. 

Er en skatt på produksjon som skal gå til både kommunen og fylkeskommunen med 

henholdsvis 1,1 øre per KWh og 0,2 øre per KWh. Den skattbare produksjonen finnes ved å ta 

gjennomsnittet av produksjonen de siste sju år. Denne gjennomsnittsproduksjonen blir så 

skattet etter gjeldende satser. Naturresursskatten skal trekkes fra den normale inntektsskatten. 

                                                            
18 Oddmund Klakegg, Jølster kommune 
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Derfor har naturressursskatten relativt liten betydning så lenge den er lavere enn 

inntektsskatten.  

6.3.4 Grunnrenteskatt 
Denne skatten ble innført for å overføre ekstraordinære overskudd fra grunneiere til 

fellesskapet. Lov om grunnrenteskatt finnes i skatteloven § 18-3. Her står det at det skal 

skattes av brutto salgsinntekter fratrukket en rekke utgifter. Den årlige brutto salgsinntekt 

finnes ved å multiplisere gjennomsnittlig spotpris med den faktiske produksjonen i det valgte 

år. Utgiftene man kan trekke fra er driftskostnader, eiendomsskatt og avskrivninger på 

driftsmidler. Dette ekstraordinære overskudd skal det betales 30 prosent skatt av.  

6.3.5 Grønt sertifikatskatt 
Siden det er muligheter for at sertifikatordningen vil innføres i en eller annen form vil det i 

fremtiden bli aktuelt å skatte av de ekstra inntekter dette vil gi. Det er ennå ikke bestemt 

hvorledes sertifikatinntektene vil skattes, men jeg vil anta at det blir behandlet som et 

finansielt instrument. For øyeblikket er det en beskatning på 28 prosent, det samme som 

vanlig inntekt. Så skulle det innføres grønt sertifikat vil det kunne føres som vanlig inntekt i 

skatteøyemed.  

6.3.6 Fremtidig skattestruktur 
Ingen vet hvordan fremtiden vil se ut, men siden fornybar energi også i fremtiden vil være et 

viktig bidrag til den norske og nordiske energibalanse og skal Norge klare å følge opp de 

internasjonale miljøavtaler, er de avhengig av at det også i fremtiden blir lønnsomt å bygge og 

drive vannkraftverk. Derfor tror jeg ikke vi vil se noe særlig økning i skattetrykket i 

fremtiden. For hvis det skjer vil flere vannkraftprosjekter bli ulønnsomme og 

energiproduksjonen vil falle.  

6.3.7 Avskrivninger 
I Norge skal som utgangspunkt anleggsmidler saldoavskrives med en årlig prosentsats som 

avhenger av hva slags anleggsmidler det er snakk om, dette gjelder også for vannkraftverk. 

For vannkraftverk finnes det forskjellige anleggsmidler som behandles ulikt. Loven om 

avskrivninger finner vi i skatteloven. Etter § 18-6 skal 

 Dammer, tunneler, rørgater (unntatt rør), kraftstasjoner (inkludert ankomsttunneler) 

avskrives med 1,5 prosent årlig i 67 år.  

 Maskinteknisk utrustning i kraftstasjon, generatorer, rør, foring i sjakt/tunnel, luker, 

rister, etc. skal avskrives med 2,5 prosent årlig i 40 år.  
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Disse anleggsmidler teller som regel for over 90 prosent av alt som kan avskrives. De 

resterende avskrivningspliktige midler er gjerne elektronikk som saldoavskrives med 5 

prosent årlig. Reglene for elektronikk finnes i skatteloven § 14-41 og § 14-43 

I budsjettet har jeg delt avskrivninger opp i følgende poster. 

 Dam/Inntak avskrives med 1,5 prosent 

 Driftsvannvei avskrives med 1,5 prosent 

 Kraftstasjon avskrives med 1,5 prosent 

 Maskin og elektronikk i kraftstasjonen avskrives med 2,5 prosent 

 Transportanlegg og anleggskraft avskrives med 1,5 prosent 

 Kraftlinje avskrives med 5 prosent 

Alle disse postene saldoavskrives gjennom hele leveperioden. Så etter 40 år med drift vil 

ingen av postene være fullt nedskrevet.  

6.4 Investeringskostnader 
Investeringskostnader er ofte noe som kan virke avskrekkende på mange investorer. Gjerne er 

det snakk om mye penger som skal betales allerede før en har fått tjent en eneste krone. 

Heldigvis er investeringskostnader noe som en ved et grundig og nøytralt arbeid kan finne 

gode anslag på, selv tidlig i prosessen. Spesielt gjelder det prosjekter som er av en relativt 

simpel art. Det mener jeg vannkraftutbygging er. Fordi her har vi en investering som mange 

har mye kunnskap og erfaring om, som investorene i Stardalen Kraft kan trekke på. Derfor er 

det fullt mulig å kunne komme frem til et mest mulig riktig kostnadsbilde før en har satt 

spaden i jorden. I skrivende stund ser investeringskostnadene slik ut 

Figur 14, Investeringskostnader 

 Post Mill. NOK 
1 Dam/Inntak 6,2 
2 Driftsveier 39,8 
3 Kraftstasjon (Bygning) 10,2 
4 Kraftstasjon (Maskin og elektro) 39,2 
5 Transportanlegg og anleggskraft 2,2 
6 Kraftlinje 6,0 
7 Uforutsette utgifter 6,0 
8 Planlegging og administrasjon 6,2 
9 Erstatninger/avbøtende tiltak 2,0 
10 Finansieringskostnader 4,0 
 Totalt 121,8 

  Kilde: Stardalen Kraft, konsesjonssøknad 
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Som tallene viser oss er det særlig to poster som har stor betydning, driftsveier og innmaten til 

kraftstasjonen. Det som kjennetegner innmaten til kraftstasjonen er at det finnes mange store 

produsenter som kan levere gode produkter. De siste årene har det dessverre vært litt for få 

produsenter i forhold etterspørselen, derfor har vi nok sett en urimelig høy prisstigning på 

innmaten19

Driftsveier er den andre store investeringspost med en samlet kostnad på 39,8. Denne posten 

består både av rørkostnader og kostnader forbundet med å legge rørene. Så rørkostnaden kan 

en enkelt ha kontroll på ved å forhandle avtaler med produsent. Når rørene skal legges/bygges 

inn i fjellet kreves det hjelp av entreprenører. I den bransjen varierer avtaleformene, så hvis en 

stor del av avtalen lages flytende økes sannsynligheten og risikoen for en kostnadssprekk. Så 

jeg vil anbefale å lage en mest mulig fast avtale, både når det kommer til pris og tid. Så kan en 

eventuelt gi en bonus hvis de blir ferdig til tiden, sånn at entreprenøren har et positivt 

incitament til å holde avtalen. For avhengig av hvordan Stardalen Kraft ordner finansieringen, 

vil de antageligvis måtte betale rimelig mye i renter allerede før produksjonen er i gang. Så jo 

før de kommer i gang med produksjon, jo bedre. De andre investeringskostnadene er av en 

mindre art, så her må det større prosentlig forandring til for at det skal ha stor innvirkning på 

lønnsomheten til prosjektet. Selv om konsekvensene av en forandring i noen av disse 

investeringskostnadene er mindre, er det ingen grunn til ikke å holde en et øye med dem.  

. Nå under finanskrisen vil vi nok se en nedgang i etterspørselen etter 

kraftstasjoner på grunn av vanskeligere finansieringsforhold. Så jeg velger å tro at de 39,2 

millioner vil være tilnærmet det tilbudet de ender opp med å få.  

Alle disse tall er overslag basert på den erfaringer Stardalen Kraft sine rådgivere har fått ved å 

jobbe med lignende prosjekter. Derfor vil det alltid være usikkerhet forbundet med 

kostnadsoverslaget, men disse forslag er gjennomtenkte og konservative overslag. Så derfor 

mener jeg de er et meget godt bud på de kostnader jeg blir nødt til å ta hensyn til videre i 

oppgaven.   

6.5 Driftskostnader 
Driftskostnadene har jeg estimert på bakgrunn av de råd NVE og Norconsult har gitt i sin 

veiledning i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Her skriver de at som hovedregel 

ligger driftskostnadene rundt 2 øre per KWh produksjon. Det gjør at det første året med 

                                                            
19 Narve Heggheim 



 
46 

 

produksjon vil driftskostnadene ligge rundt 980 000 kroner. Dette beløpet vil jeg justere opp 

hvert år med 2,5 prosent, et tall som har vært den historiske prisstigningen20

6.6 Produksjon 

  i Norge.   

Produksjonen ble i estimert i kapitel tre til å være 49 GWH. Dette er også den produksjon jeg 

legger til grunn i mitt budsjett.  

6.7 Budsjett 
Det finnes mange måter å budsjettere på når en skal bruke budsjettinformasjonen til verdsette 

et selskap/prosjekt. Den mest vanlige metoden er å budsjettere for kanskje fem år frem i tid, 

for deretter å fremstille en terminalverdi for resterende levetid. Fordelen med dette er at en 

ikke trenger å ta stilling til hvordan budsjettet vil se ut i for eksempel år 20. Det er også 

forbundet med større usikkerhet hvis en lager et budsjett over flere tiår, særlig for 

selskaper/prosjekter som har en komplisert drift og virke. Når en samtidig benytter seg av 

nåverdimetoden får de budsjetterte resultater mindre betydning jo lengre unna nåtid de ligger. 

Så i utgangspunktet har de første budsjettårene større betydning for prosjektets verdsettelse.  

For Stardalen Krafts prosjekt er driften ikke særlig komplisert og dermed er det heller ikke så 

vanskelig å budsjettere for mange år frem i tid. Derfor har jeg valgt å legge et budsjett for hele 

prosjektets levetid. Det er selvfølgelig forbundet stor usikkerhet i utviklingen av de 

overstående budsjettposter, men det er noe en må regne med når man lager et budsjett.   

Postene på budsjettet er; kraftsalg som avhenger av produksjon og kraftpris. Driftskostnader, 

rentekostnader, avskrivninger og investeringskostnader.   

Kraftsalget er den klart vanskeligste post på budsjettet, fordi den avhenger av kraftpris og 

produksjon, som er vanskelig å ha kontroll over. Dog mener jeg mitt estimat på fremtidig 

kraftpris er et relativt godt og nøkternt bud, som fint kan brukes i budsjettsammenheng. 

Produksjonen er det heller ingen som har full kontroll over, men jeg har som tidligere skrevet 

valgt å bruke 49 GWH, som er prosjektets normalproduksjon gjennom et år.  

                                                            

20 ”Lav prisstigning gjennom 500 år”, Jan Fredrik Qvigstad, Norges Bank 
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Rentekostnader er rimelig forutsigbare, fordi vi lever i et land med både finansiell og politisk 

stabilitet. Så vi vil antageligvis ikke se alt for store utsving i rentenivået i fremtiden, da særlig 

i starten av budsjettperioden.  

Avskrivninger er basert på vedtatte lover, så her vil vi nok heller ikke oppleve de store 

radikale forandringer. Igjen henger det sammen med det finansielle og stabile land prosjektet 

er plassert i. Driftskostnadene henger tett sammen med produksjonen, så de store krumspring i 

den budsjettposten vil vi nok heller ikke oppleve.  

Jeg har heller ikke lagt inn noen justeringer på skattenivået gjennom førtiårsperioden, selv om 

det sannsynligvis vil skje forandringer på den gjennom perioden. Grunnen til dette fravalget 

er at det er umulig å forutsi en skatteskjerpelse eller senkning.   

Investeringskostnadene er representert i budsjettet gjennom rentene, som alt annet like vil øke 

hvis investeringskostnadene øker.   

Figur 15, Budsjettutdrag 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Kraftsalg 0 18 914 000 19 159 000 19 018 418 19 079 257 19 589 629 
El-sertifikat  0 0 0 0 0 
Sum Driftsinntekter  18 914 000 19 159 000 19 018 418 19 079 257 19 589 629 
Driftskostnader 250 000 980 000 1 004 500 1 029 613 1 055 353 1 081 737 
Avskrivninger 2 791 500 2 721 003 2 652 650 2 586 364 2 522 071 2 459 699 
Sum driftskostnader 3 041 500 3 701 003 3 657 150 3 615 977 3 577 424 3 541 435 
Driftsresultat/EBIT -3 041 500 15 212 998 15 501 850 15 402 441 15 501 833 16 048 194 
Rentekostnader -6 720 000 -6 496 000 -6 272 000 -6 048 000 -5 824 000 -5 600 000 
Resultat før skatt -9 761 500 8 716 998 9 229 850 9 354 441 9 677 833 10 448 194 
Ordinær skatt -2 733 220 1 803 759 1 947 358 1 982 243 2 072 793 2 288 494 
Grunnrenteskatt 0 0 0 0 -571 884 1 222 868 
Naturressursskatt 0 637 000 637 000 637 000 637 000 637 000 
Eiendomsskatt 327 594 422 556 386 148 369 683 360 975 360 075 
Sum skatt -2 405 626 457 689 2 970 506 2 988 926 2 498 884 4 508 437 
Fremførbar skatt -2 405 626 0 0 0 0 0 
Årsresultat -9 761 500 8 259 309 6 259 344 6 365 515 7 178 949 5 939 757 

Resten av budsjettet finnes i appendiks 4. 

Som vi ser av utdraget av det oppsatte budsjett har jeg valgt å vise utdrag fra først 2012. Det 

henger sammen med at det ikke er noen kraftproduksjon før 2013. Dette fordi at 

byggeprosessen etter planen ikke vil være ferdig før slutten av 2012. Jeg vil allikevel 

budsjettere fra 2010, da de første tre årene går med til å tilrettelegge for konsesjonssøknad og 
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konsekvensutredning, derfor oppstår det diverse utgifter som jeg legger inn under posten 

driftskostnader.   

År 2012 er et år uten produksjon, men med renter som skal betales. Da finansieringen ennå 

ikke har falt på plass er jeg ikke helt sikker på om de vil betale renter på hele lånet dette året. 

Derfor har jeg valgt av forsiktighetsprinsipp å anta at renter betales fullt ut allerede fra 2012. 

Dette trekker veldig på likviditeten, så hvis ikke Stardalen Kraft får til en avtale med de som 

skal finansiere prosjektet vil de antageligvis ha et behov for kortsiktig finansiering det første 

året. Dette er mer et driftsspørsmål og har ikke så stor betydning for verdsettelsen, så jeg 

velger ikke å gå nærmere inn på det.   

6.7 Delkonklusjon 
I dette kapitelet har jeg funnet og kommet med et bud på de inputs som legger grunnlaget for 

budsjettet. De inputs som har betydning er; kraftpris, rente, skatt, avskrivninger, 

investeringskostnad, driftskostnad og produksjon. Kraftprisutviklingen er funnet ved hjelp av 

Geometric Brownian Motion. Renten er funnet ved hjelp av uforpliktende tilbud fra banker og 

en vurdering av den fremtidige NIBOR-renten. Skatter og avskrivninger er beregnet på 

bakgrunn av dagens gjeldende lover. Investeringskostnadene er basert på de tall jeg har fått av 

Stardalen Kraft. Det samme gjelder produksjonene som er beregnet ut fra tall gitt av Stardalen 

Kraft. Driftskostnadene er funnet på bakgrunn av råd fra NVE og Norconsult.    

Ved å bruke de inputs har jeg laget et budsjett for hele prosjektets levetid. Hele budsjettet kan 

finnes på den vedlagte cd-rom.  
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7. Kontantstrømoppgjørelse & verdsettelse 

Her i kapitel syv vil jeg ved hjelp av budsjettet funnet i overstående kapitel lage en 

kontantstrømoppgjørelse. Denne oppgjørelsen vil finne de ulike free cash flow til både eiere 

og lånegiver/eier. For å kunne komme frem til en netto nåverdi er jeg også nødt til å finne 

avkastkravet på både totalkapitalen og egenkapitalen, henholdsvis WACC og avkastkravet til 

eierne. Til slutt finner jeg prosjektets verdi i et eierperspektiv og lånegiver/eier perspektiv.   

7.1 Kontantstrømsoppgjørelsen  
For å komme frem til kontantstrømmene for prosjektet er jeg nødt til å gjøre noen justeringer 

på budsjettet. Blant annet må jeg legge til avskrivinger. Dette fordi avskrivninger ikke har 

noen likviditetspåvirkning, mens i det opprinnelige budsjett blir det sett på som en kostnad.  

Et annet viktig aspekt når en skal lage en kontantstrømoppgjørelse i forbindelse med en 

verdsettelse, er om en ønsker å verdsette totalkapitalen eller kun egenkapitalen. Ønsker man å 

verdsette egenkapitalen blir en nødt til å trekke fra både renter og avdrag. En blir også nødt til 

å bruke avkastkravet til eierne. Hvis man velger å verdsette totalkapitalen, diskonteres 

kontantstrømmene med WACC før en har trukket fra renter og avdrag. I denne del av 

oppgaven velger jeg å benytte meg av begge metoder. Dette fordi bruk av begge metoder gir 

et bredere bilde på lønnsomheten til prosjektet, pluss at de ulike interessenter (lånegiver og 

eiere) i prosjektet vil kunne ha forskjellige ønsker for hva de ønsker å se.    

En annen vesentlig ting en må ha i tankene er å trekke fra betalt skatt som stammer fra 

driftsinntekter. For et selskap som kun beskjeftiger seg med vannkraft er det en rekke skatter 

som må betales. Som tidligere skrevet finnes både grunnrenteskatt, naturressursskatt, 

eiendomsskatt og ordinær skatt. I denne oppgaven regner jeg alle betalte skatter som direkte 

linket opp mot drift. Dermed skal disse trekkes fra i kontantstrømoppgjørelsen.   

I denne oppgaven antar jeg videre at det ikke vil forekomme anleggsinvesteringer eller frasalg 

av eiendeler, da de utskiftninger i maskiner og annet utstyr som vil kunne skje er å regne som 

vedlikehold.  

Med arbeidskapital menes blant annet varelager tilgodehavende og driftsgjeld. Dette er poster 

som er veldig vanskelig å forutse og de har i det store bildet liten innflytelse på sluttresultatet. 

Dette gjelder særlig for prosjektet til Stardalen Kraft, som kun handler med kraft og dermed 
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ikke har noe varelager. De har heller ikke så mye kontant med andre aktører som kan gi 

tilgodehavende eller driftsgjeld, så da velger jeg og ikke føre noe i den posten.  

Figur 16, Kontantstrømberegning 

 
Strømsalg 
-  Driftskostnader 
= Driftsresultat før skatt (EBIT) 
+ Avskrivninger og andre ikke likvidskrevende kostnader 
- Betalt skatt (Grunnrenteskatt, naturressursskat eiendomsskatt og ordinærskatt) 
= Cash earnings 
+/- Forandring i arbeidskapital 
= Pengestrøm fra driften 
+/- Anleggsinvesteringer og - frasalg 
= Free Cash flow til eierne og lånegiverne 
- Finansielle innbetaling/utbetalinger 
-/+ Avdrag og opptagelse av nye lån 
= Free Cash Flow til eierne 
 

Så med utgangspunkt i det oppstilte budsjettet finner jeg free cash flow ved hjelp av 

overstående tabell.  

Figur 17, Kontantstrømbudsjett 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Driftsresultat/EBIT -3 041 500 15 212 998 15 501 850 15 402 441 15 501 833 

Avskrivninger 2 791 500 2 721 003 2 652 650 2 586 364 2 522 071 

Skatt -2 405 626 457 689 2 970 506 2 988 926 2 498 884 

FCF til eiere/lånegiver 2 155 626 17 476 311 15 183 994 14 999 879 15 525 020 

Finansielle utbetalinger -6 720 000 -6 496 000 -6 272 000 -6 048 000 -5 824 000 

Avdrag / nye lån -3 733 333 -3 733 333 -3 733 333 -3 733 333 -3 733 333 

FCF til eiere  -8 297 707 7 246 978 5 178 660 5 218 546 5 967 687 

 

Resten av kontantstrømsbudsjettet finnes i appendiks 5.  

 

7.2 WACC & avkastningskravet på egenkapitalen 
En vesentlig parameter av den valgte verdiansettelsesmodell er hvilken Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) en velger å diskontere kontantstrømverdiene med.  WACC forteller 
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oss det samlede avkastkravet investorene og lånegivere har til et bestemt selskap eller 

prosjekt. I dette tilfellet er det Stardalen Kraft som er investorene og lånegiverne er den valgte 

bank.  

WACC sin formel er som følgende: 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝐸𝐸
𝑉𝑉

× 𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝐷𝐷
𝑉𝑉

× 𝑅𝑅𝑑𝑑 × (1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇)      (9) 

Der  

E = Markedsverdien av egenkapital 

D = Markedsverdien av gjeld 

V = D + E 

Re = Avkastningskravet på egenkapitalen 

Rd = Renten på fremmedkapitalen/gjelden 

Tc = Selskapets skatteprosent 

 

E og D finnes uten problemer ved å se på gearingen til prosjektet. Finansieringen er ennå ikke 

klar, men kutymen i bransjen er å operere med en høy gearing i starten. Så videre i oppgaven 

går jeg ut fra en egenkapitalandel på 20 prosent, noe som gir en gearing på 0,8. Denne 

gearingen vil selvfølgelig justeres nedover etter hvert som lånet betales ned. Dette er noe jeg 

ikke tar høyde for i oppgaven, siden det ennå er usikkert hvor mye Stardalen Kraft ønsker å 

betale ned.    

 

Rd finnes ved å regne ut det vektede gjennomnittet av rentene på de ulike lån. Som jeg 

tidligere har nevnt er ikke finansieringen klar ennå, dette gjør det umulig å regne ut den 

faktiske renten de skal betale på lånene. Så her har jeg tatt utgangspunkt i de lånebetingelser 

jeg fant frem til i kapitel seks. Der fant jeg ut at lånerenten antageligvis vil ligge rundt seks 

prosent.    

Skatteprosenten er som tidligere nevnt i oppgaven for øyeblikket på 28 prosent. 

7.2.1 Avkastningskravet på egenkapitalen 
Det er mange måter en kan komme frem til avkastningskravet på egenkapitalen. En måte som 

ofte blir brukt både i det virkelige liv og i lærebøkene er å ta utgangspunkt i Capital Assets 

Price Model (CAPM) modellen som William Sharpe, John Lintner og Jack Treynor utviklet 

på midten av 1960-tallet.  
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𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 ∗ (1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇) + 𝛽𝛽 ∗ [𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ (1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇)]     (10) 

 

Der  

Rm = markedsporteføljens avkastning, som kan finnes ved empiriske undersøkelser.  

β = er definert som samvariasjon mellom et prosjekt og en veldiversifisert portefølje. 

Parameteren forteller hvor mye prosjektets verdi øker eller reduseres i 

forhold til eksempelvis hovedindeksen på Oslo børs. 

 

Problemet med CAPM modellen i forhold til vannkraftprosjektet er å finne den relevante β, 

da denne er selskaps/prosjektsspesifikk og dermed ikke eksisterer for Stardalen Kraft sitt 

prosjekt. Beta kan defineres som. 

 

𝛽𝛽 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑟𝑟 ,𝑟𝑟𝑅𝑅 )×𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑 (𝑟𝑟)
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑 (𝑟𝑟𝑅𝑅 )

        (11) 

 

Som vi kan se fra overstående formel er jeg avhengig av å kjenne til avkastningen til det 

valgte selskap for å kunne komme frem til en korrekt beta. Siden Stardalen Kraft sitt prosjekt 

ennå ikke er realisert og de heller ikke har drevet med noe annen forretning finnes det ikke 

avkastdata. Dermed vil det ikke være mulig å regne ut spesifikt Stardalen Kraft sin beta i 

denne oppgaven. En annen mulighet er å bruke data fra et lignende selskap til å beregne beta. 

Hvis et selskap skal være aktuelt for sammenlikning bør de drive i samme bransje og ha 

rimelig lik selskapsstruktur. Disse finnes det mange av i Norge, men problemet med disse 

selskapene er at mulighetene for å innehente nødvendig informasjon er veldig liten. Så for å 

kunne finne den relevante informasjon, bør selskapet være notert på børs. Dessverre er ingen 

av de selskaper som ligger tettest på Stardalen Kraft notert på børs.    

Så for å kunne finne en så riktig beta som mulig en nødt til å gå på kompromiss med 

kvaliteten. I artikkelen ”Investeringer i produksjon av fornybar energi: Hvilket 

avkastningskrav bør Enova SF legge til grunn?” skrevet av Ole Gjølberg og Thore Johnsen, 

undersøker de på oppdrag fra Enova SF21

                                                            
21 Enova er et statlig selskap som gir støtte til fornybare energiprosjekter 

 hvilket avkastkrav som burde brukes ved 

investeringer i de forskjellige former for fornybar energi. For komme frem et best mulig råd 

har de empirisk regnet ut beta verdier for flere nasjonale og internasjonale vannkraftselskaper. 
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Her har de kommet frem til en forretningsbeta for vannkraftselskaper på 0,7, som er et 

gjennomsnitt av de valgte selskapers22

 

 beta.  

Den beta som Gjølberg og Johnsen har funnet er en forretningsbeta, det betyr at den kun 

representerer den systematiske risiko for selskapet. Dette er en av grunnideene bak CAPM 

modellen, for ved bruk av beta forutsetter de at en er en investor som har en veldiversifisert 

portefølje som gjør det mulig for investoren å diversifisere bort den usystematiske risiko. 

Dette er dessverre ikke tilfelle med de tolv investorene bak Stardalen Kraft. Investeringen er i 

dette tilfelle så stor for hver enkel, så det er ingen mulighet for noen av dem å ha en fullverdig 

investeringsportefølje. På bakgrunn av dette bruddet med grunnideen har jeg vært nødt til å 

finne en måte å få inn den usystematiske risiko i CAPM modellen. I boken Cost of Capital 

presenterer Shannon P. Pratt en utvidet CAPM modell som i tillegg til beta også tar med to 

ekstra ledd i modellen som blir påvirket av selskapets størrelse og den selskapsspesifikke 

risiko.  

Den utvidede CAPM modell til Pratt blir da: 

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 ∗ (1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇) + 𝛽𝛽 ∗ [𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ (1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇)] + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈     (12) 

  

Der  

RPS 

RP

= Selskapets størrelse 

U 

Selskapets størrelse 

= Selskapets usystematiske risiko 

Selskapene Ibbotson Associates og Standard & Poor Corporate Value Consulting Studies har i 

en årrekke undersøkt det amerikanske aksjemarkedet for sammenhengen mellom selskapets 

størrelse og kapitalkostnader. Disse undersøkelsene viser at det er tett korrelasjon mellom 

fallende selskapsstørrelse og økende kapitalkostnader. I undersøkelsen fra Ibbotson 

Associates har de delt de amerikanske selskaper opp etter størrelsen og derfra funnet en 

premie for størrelse.  

 
Figur 18, Størrelsespremie 

Størrelse 1(Størst) 2 3 8 9 10a 10b(minst) 
Premie - 0,20 % 0,31 % 0,47 % 1,47 % 1,74 % 2,78 % 8,42 % 

Kilde: Cost of Capital, Shannon P Pratt.  

                                                            
22 Vestas, Greentech, Plambeck, Gamesa, AEM Torino, Actelios, E.ON. MVV Energie 
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Tabellen ovenfor viser hvordan den ekstra premien for størrelse utvikler seg etter størrelsen på 

selskapene. For eksempel har selskaper som faller inn under i kategori 1 har en negativ 

premie på 0,20 prosent. Det er vanskelig å plassere Stardalen Kraft inn i tabellen. For det 

første er disse premier beregnet med tanke på amerikanske forhold og ved hjelp av 

børsnoterte selskaper som jeg må anta er vesentlig større enn Stardalen Kraft. Derfor vil de 

nok etter amerikansk målestokk ha endt opp med en premie på 8,42. Om det er en rimelig 

størrelsespremie er vanskelig å si, men jeg mener den er vel høy. Dette fordi denne 

undersøkelsen tar for seg det amerikanske markedet, der de største selskaper er utrolig mye 

større enn de største norske. Dermed velger jeg å redusere ved hjelp av skjønn den ekstra 

premien fra 8,42 prosent til 6 prosent. Det kan sikkert argumenteres for en enda lavere 

premie, men Stardalen Kraft er et meget lite selskap selv sett med norske øyne. Så de seks 

prosent i premie på grunnlag av akkurat det synes jeg virker fornuftig og rasjonelt.   

Selskapets usystematiske risiko 
Å finne et selskaps usystematiske risiko finnes det ingen klare regler og analysemetoder til. 

Her er det ofte opp til hver enkelt å vurdere hvilke risikofaktorer som skal påvirke kravet til 

egenkapitalavkastet og størrelsen på disse. For Stardalen Kraft sitt utbyggingsprosjekt mener 

jeg det er flere risikofaktorer som er selskapsspesifikke, selv når størrelsesrisikoen er utelatt. 

Den første selskapsspesifikke risikofaktor er investorenes udiversifiserte portefølje. Det er et 

område som ikke er særlig dekke i litteraturen. Men i sin bok ”Dark side of valuation” av 

Aswath Damodaran presenterer han tre ulike måter å estimere det ekstra avkast investorene 

vil kreve. Dessverre kan jeg utelukke to av dem på grunn av manglende markedsdata. Den 

siste måten er å legge til et ekstra avkastkrav basert på eget skjønn. Dette er metoden jeg 

velger å bruke til å få med det ekstra avkastkravet udiversifisere investorer vil kreve.  

Prosjektet består også av noen andre selskapsspesifikke risikofaktorer. Et eksempel på en av 

disse faktorer er været, som ingen har noen som helst kontroll på. En annen faktor som har 

stor betydning er kraftprisen. De første årene kan de selge forwardkontrakter til en fast pris, 

men ser vi over hele leveperioden på 40 år er ikke det mulig. Kraftprisen er også forbundet 

med høy volatilitet, noe som er forbundet med høy risiko.  

Det å fastsette kravet til premien for den usystematiske risiko er ikke en særlig lett prosess, da 

nivået på den må bestemmes av hver enkel analytiker. Jeg har kommet frem etter noe 

tenkning at det bør legges til en usystematisk risikopremie på fire prosent. Det synes jeg er 
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representativ premie på den ekstra risiko som de udiversifiserte investorene tar ved å plassere 

penger i dette vannkraftprosjekt. 

Den risikofrie renten, Rf 
Normalt anbefales det å bruke renten på korte statsobligasjoner, da gjerne på obligasjoner på 

ett år eller kortere. Nå har er det derimot flere som argumenterer for å bruke lange 

obligasjoner. En av dem som argumenterer for bruk av lange obligasjoner ved prosjekter med 

lang levetid er Aswath Damodaran fra Stern som i sin artikkel Estimating Risk Free Rates. 

Her argumenter han for brukt av lange statsobligasjoner ved prosjekter med cash flow som 

komme inn over en lang periode. Dette argumentet passer godt til dette prosjektet, da 

vannkraftverk har en økonomisk levetid på mer enn 40 år. Damodaran trekker også frem et 

annet viktig aspekt når man skal velge kilden til den risikofrie renten. Det går på å velge 

obligasjoner med samme valuta som cash flowene har. Det betyr at i denne oppgaven bør jeg 

velge norske statsobligasjoner siden cash flowene kommer i norske kroner.  

Så på bakgrunn av overstående har jeg valgt å bruke gjennomsnittet av tiårige norske 

statsobligasjoner23

Markedsporteføljens avkastning 

 de siste tre år. Dermed blir den risikofrie renten på dette 

vannkraftprosjektet 4,5 prosent.  

Dette er det ekstra avkastet i forhold til den risikofrie renten som investorer får ved å ha en 

veldiversifisert internasjonal portefølje. Det finnes i utgangspunktet to måter å beregne 

markedsporteføljens avkastning. Den ene går på å kikke på den historiske avkastningen på en 

bestemt portefølje, det kan for eksempel være S&P 500. Den andre er å estimere den 

fremtidige utviklingen på en bred portefølje. I største del av litteraturen på emnet blir det 

brukt historiske tall. Dette på grunn av at det er god tilgang på historiske tall og det faktum at 

å estimere noe som skjer i fremtiden anses som meget vanskelig. Så derfor velger jeg å støtte 

meg på undersøkelser som har brukt historiske tall.  

Undersøkelser24

 

 gjort av Ibbotson Associate viser oss at avkastkravet har ligger på rundt 7 

prosent gjennom de siste 100 år. På bakgrunn av den brede empirien og populariteten til 

Ibbotson Associate sine undersøkelser velger jeg å bruke resultatene fra akkurat den 

undersøkelsen som markedsporteføljens avkastkrav.     

                                                            
23 Se appendiks for figur 
24 Ibbotson Associate; Stocks, bonds, bills and inflation 
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Da har jeg funnet ut av alle de parametrene som skal inngå den modifiserte CAPM-modell. Så 

ved å benytte meg av formelen for modifisert CAPM finner jeg Stardalen Kraft sitt avkastkrav 

på egenkapitalen. Denne bruker jeg så til å finne WACC.  

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 4,5 ∗ (1 − 0,28) + 0,7 ∗ [7 ∗ (1 − 0,28)] + 6 + 4 

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 16,77 % 

 

 

Utregning av WACC 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =
0,2
1

× 16,77 +
0,8
1

× 6 × (1 − 0,28) 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 6,81    

 

Denne WACC og Re vil så bli brukt til å diskontere de kontantstrømmene som er funnet. 

 

7.2 Verdsettelse 
Verdsettelsesprosessen kan oppsummeres med nedstående tabell, der jeg først laget et 

budsjett, for så å bruke budsjettet til å lage et kontantstrømbudsjett. Av dette finner jeg så free 

cash flow til både eiere og eier/lånegiver. Disse to cash flow diskonteres så med sine 

respektive avkastkrav. Deretter legges de diskonterte cash flow sammen og jeg får 

nettonåverdi til henholdsvis eier og eier/lånegiver.   
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Figur 19, Nettonåverdiberegning 

 

Denne prosessen har jeg gjennomført ved hjelp av Excel. Jeg har da funnet frem netto nåverdi 

for eierne på 21 241 681 norske kroner.  For netto nåverdi for eiere/lånegiver viser 

beregningene en verdi på 174 107 864 norske kroner.  

Figur 20, Nettonåverdiresultat 

 Netto nåverdi 
Eiere   21 241 681 NOK 
Eiere/Lånegiver 174 107 864 NOK 
 

Når jeg senere i analysen skal se på prosjektfølsomheten velger jeg å utføre analysen ved å se 

på netto nåverdien til eierne. Dette fordi denne har alle de vesentlige key drivers i seg, pluss at 

den også har med renter og avdrag, noe som kan ha stor økonomisk betydning for et prosjekt 

med så høy gearing.  

7.3 Delkonklusjon 
Jeg har nå ved hjelp av budsjettet laget en kontantstrømoppgjørelse for prosjektet. Ut fra 

kontantstrømoppgjørelsen har jeg funnet de ulike free cash flow til både eiere og 

lånegiver/eiere. Deretter fant jeg WACC og avkastkravet på egenkapitalen til å være 

henholdsvis 6,81 prosent og 16,77 prosent. De ulike avkastkrav ble så brukt til å diskontere de 

ulike free cash flow. Ved å summere de tilbakediskonterte free cash flow fant jeg netto 

nåverdien til prosjektet å være henholdsvis 21 millioner i et eierperspektiv og 174 millioner i 

en lånegiver/eierperspektiv.   

Netto Nåverdi

Eiere Eiere/Lånegiver

Avkastkrav

Eieravkastkrav WACC

Kontantstrømbudsjett

Free Cash Flow Eiere Free Cash Flow Eier/lånegiver

Budsjett
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8. Prosjektrisiko og realopsjonskjeden 

Her vil jeg presentere de ulike typer risiko som Stardalen Kraft vil utsettes for under 

prosjektforløpet. Vil også prøve å komme med forslag til hvordan de ulike risikoelementer 

kan avdekkes. Tilslutt vil jeg se prosjektet i et realopsjonsteoriperspektiv, dette for å vise 

investorene de opsjoner som de vil få tilgang til under prosjektforløpet.  

8.1 Prosjektrisiko 
Prosjektet kan grovt deles opp i fem faser. Der hver enkel fase har sin egen risiko og 

investering. Ved å dele opp prosjektet i forskjellige faser kan vi se på hele prosjektet som flere 

opsjoner, der innløsning av en opsjon gir investorene en ny opsjon. Denne opsjonen kan da 

investorene velge å benytte seg av eller de kan trekke seg ut av prosjektet.  

Figur 21, Prosjektforløp 

 

8.1.1 Risiko i prosjektidentifisering 
I denne fasen ble ideen om et vannkraftverkprosjekt født. Det ble gjort undersøkelser på hvem 

som var med, hvilke kompetanser tiltakshaverne har og hvilke kompetanser de må hente 

utenfra. Det ble også gjort avtaler mellom alle grunneierne, så risikoen for juridiske etterspill 

mellom grunneierne ble minimert. Når disse undersøkelser var ferdige tok Stardalen Kraft 

kontakt med rådgivere som sammen med tiltakshaverne tok initiativ til en forundersøkelse, 

der det blant annet ble undersøkt om det overhodet var mulig å bygge i området, hva 

potensialet var og videre fremgangsmåte. Så måtte det avklares om det overhodet var 

mulighet for å søke om konsesjon. Dette fant de ut ved å kontakte NVE, som så gav klarsignal 

til at det var muligheter for å få innvilget konsesjonssøknaden. Deretter ble det utarbeidet en 

analyse som i grove trekk så på potensialer og problemer med en utbygging av den planlagte 

elv. Det ble også gjort små økonomiske analyser for å finne ut om det var økonomisk 

bærekraftig. Når denne fasen var unnagjort hadde Stardalen Kraft valget mellom å innløse 

opsjonen og fortsette til neste fase eller velge å avslutte og realisere det tapet 

prosjektidentifiseringen hadde påført dem.  

Prosjekt-
identifisering Søknadsfase Prosjekt-

utvikling Bygging Drift
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8.1.2 Risiko i søknadsfase 
Denne fasen vil i stor grad gå med til å utforme konsesjonssøknaden, som det finnes gode 

utarbeidede veiledninger på. Disse veiledningene forklarer i klartekst hva som kreves av 

innhold for at konsesjonssøknaden overhodet skal vurderes. Disse veiledninger gjør så at 

risikoen for at konsesjonssøknaden skal avlås på grunnlag av utformingsfeil i 

konsesjonssøknaden er minimal. Det som skal vurderes i en konsesjonssøknad er i grove trekk 

 Beskrivelse av tiltaket og planer for gjennomføringen 

 Arealbruk og eiendomsforhold 

 Planer 

 Offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 

 Geologiske forhold 

 Landskap 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Flora og fauna 

 Fisk og ferskvannsbiologi 

 Vannkvalitet og vannforurensning 

 Luftforurensning og støy 

 Jord- og skogbruk 

 Ferskvannsressurser 

 Georessurser (Mineraler og masseforekomster) 

 Samfunnsmessige virkninger 

 Friluftsliv og reiseliv 

Som vi kan se er det mange punkter som må undersøkes før det kan søkes om konsesjon til 

bygging. NVE sin oppgave når de skal vurdere søknaden er å se på de samfunnsmessige 

virkninger av en utbygging. Det kan være alt fra beskyttelse av en bestemt fiskeart til 

beskyttelse av kulturminner. NVE er kjent for å være rimelig strenge, så det er viktig i 

konsesjonssøknaden at det gjøres et grundig arbeid og at man benytter ressurspersoner som er 

objektive og respekterte når de overstående punkter skal undersøkes.  

Risikoen i denne delen går stort sett på om de undersøkelser som blir gjort, påviser skader på 

miljøet og samfunnet som NVE ser på som uakseptable. Disse er det umulig å beskytte seg 

direkte mot, men hvis de skriver en god argumenterende søknad økes sjansene for å få 

innvilget konsesjon.  



 
60 

 

Så på dette stadiet er andre del av prosjektet overstått, forhåpentligvis med en godkjent 

konsesjonssøknad. Hvis det er tilfellet vil Stardalen Kraft ha nok en opsjon de må vurdere. 

Hvis de velger å fortsette vil de komme inn i prosjektutviklingsfasen, som betyr at flere 

penger må investeres i nye analyser. Og så lenge de valgte forutsetningene i 

prosjektidentifiseringen ikke har forandret seg negativt bør det være rimelig å forsette 

prosjektet, selv om den neste fasen er forbundet med økte omkostninger.         

8.1.3 Risiko i prosjektutvikling 
Denne perioden brukes til å bygge videre på de undersøkelser og analyser som ble gjort i 

prosjektidentifiseringen. Det er i denne delen at alt av planlegging og valg blir gjort, så 

dermed er det også forbundet med stor risiko for feil. Hvis det blir gjort gale driftsanalyser 

kan man risikere å investere over hundre millioner i et prosjekt som viser seg overhodet ikke 

blir lønnsomt. Derfor er det i dette forløp utrolig viktig for eierne og spesielt de innleide 

konsulentene å gjøre en grundig og ikke minst en oppriktig jobb. Med oppriktig mener jeg at 

de inneleide konsulenter må være hundre prosent ærlige når det kommer til lønnsomhet og 

produksjon. Akkurat det med ærlighet og oppriktighet finnes det eksempel på at ikke har vært 

til stede på andre lignende prosjekter. Et av disse gikk på konsulenter som både fungerte som 

sentrale rådgiver og som selgere av turbiner og generatorer. Det som skjedde var at 

konsulentene solgte en generator og turbin som overhodet ikke passet til den vannmengden 

som fantes i elven. Dette feilsalget kan vi spekulere i skjedde på grunn av høyere marginer 

akkurat på dette utstyret. Så på bakgrunn av denne erfaringen ser jeg på denne problemstilling 

som en vesentlig prosjektrisiko. Det finnes mange måter en som eier kan redusere denne 

risikoen. De kan for eksempel gjøre deler av lønnen til konsulentene avhengig av at de 

oppstilte beregninger stemmer noen lunde når prosjektet en gang blir satt i gang. På den 

måten har konsulentene et incitament til å være mest mulig oppriktig i sine analyser. En annen 

mulighet er å bruke et annet konsulentselskap til å grovvurdere prosjektet og de antagelser 

som hovedkonsulentene har kommet frem til. På den måten får man to uavhengige syn på 

prosjektet, som er med på å redusere risikoen for opportunistisk adferd.  

De hydrologiske forhold er som tidligere nevnt funnet ved undersøkelser som gjort over flere 

tiår, dette skulle man tro gav et korrekt bilde på vannføringen. Dog viser erfaringer fra andre 

prosjekter at de hydrologiske forhold er utrolig vanskelig å forutsi, at de fremtidige 

hydrologiske forhold ikke nødvendigvis er en blåkopi av de fortidige undersøkelser. Dette er 

en risiko utbyggerne må leve med, da det ikke finnes noen eksakt metode for å undersøke 
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hydrologien grundigere. Det de kan gjøre er å være konservative i sine vannføringsanslag, på 

den måten reduserer utbyggerne risikoen for gale beregninger i prosjektplanleggingen.     

Et annet kritisk punkt i prosjektplanleggingen er valg av utstyr. Som jeg nevner i avsnittet om 

vannkraftverk er det utstyr som er essensielle for produksjon av kraft; generator og turbin. 

Disse to finnes det stor variasjon i dimensjoner, der dimensjonene bestemmer hvor effektivt 

de utnytter vannet til å produsere kraft.  Dermed eksisterer det en fare for å velge dimensjoner 

som ikke vil kunne utnytte vannføringen på en tilstrekkelig måte. Så for å redusere risikoen er 

det viktig å ha tilgang på gode uavhengige ingeniører som har stor kunnskap og erfaring i valg 

av dimensjon. Hvis det i ettertid viser seg at utstyret ikke er dimensjonert for de reelle 

vannmengder blir det en kostbar affære å bytte ut utstyret.  

Andre punkter som har skapt irritasjon hos andre utbyggere25 og som dermed bør ses på som 

en risiko for prosjektet er dam- og inntaksinnrettningen. Her er det mange som har rapportert 

om feildimensjonering av dammen, som gjør det vanskelig å benytte seg av start og stopp 

prinsippet26

Det finnes også en annet viktig element i prosjektplanleggingen som er beheftet med stor 

planleggingsrisiko. Budsjettet er essensielt for alle prosjekter og en viktig del av vurderingen 

om man skal realisere prosjektet eller ikke. For å redusere risikoen i prosjektet er det også her 

viktig å lage nøyaktige og konservative analyser av inntektssiden og utgiftssiden. Særlig med 

tanke på at Stardalen Kraft sine eiere er ansett som meget risikoavers og som ønsker å være 

mest mulig sikre på at de går inn i det riktige prosjekt før de eventuelt innløser opsjonen til å 

gå videre til neste steg. For hvis de velger å innløse opsjonen på dette stadiet, betyr det en stor 

ikke reversibel investering. For neste steg i prosjektet er da å starte byggingen.    

. Grunnen til at de ikke har kunnet utnytte denne funksjonene går først og fremst 

på dimensjoneringen av dammen, da denne har vært for lite og for grunt. Derfor er det igjen 

viktig å benytte seg av ingeniører med stor erfaring på området.    

8.1.4 Risiko i byggefasen  
Frem til nå har det ikke vært de aller største investeringene forbundet til prosjektet, men når 

byggearbeidet går i gang vil vi se et helt annet kostnadsbilde. Siden kostnadene øker, betyr det 

også at investorene har mer å tape. Dermed blir det utrolig viktig å se på de ulike 

risikoaspekter ved bygging av vannkraftverk.  

                                                            
25 Småkraft fakta – Driftserfaringer gjennom 20 år i Heierenfossen 
26 Prinsippet med å fylle opp dammen, for så å tappe det helt ned.  
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I en artikkel av Chien-Yuan Yeh og Chotchai Charoenngam fra 1999 har de ved hjelp av 

spørreskjemaer undersøkt hvilke aspekter som påvirker byggerisikoen i størst omfang.  

Figur 22, Byggerisiko 

  
Kilde: Yeh, C. Y., & Charoenngam, C. (1999). Contractual risk and liability sharing in hydropower construction. 

Forsinkelser 
Forsinkelser er et vesentlig aspekter for dette prosjektet, for jo raskere vannkraftverket blir 

ferdig,  jo tidligere vil prosjektet genere positive kontantstrømmer. Dermed vil det fra et DCF 

synspunkt bli mer verdt. Noe annet som gjør at forsinkelser spiller en vesentlig rolle for 

prosjektet er det store kravet til likviditet som vil komme når rentene på lånet skal betales. 

Dette gjelder særlig for et selskap som Stardalen Kraft som har kraftsalg som eneste 

inntektskilde og som ikke har et stort, likvid moderselskap i ryggen. Som vi har sett i 

budsjettet og kontantstrømbudsjettet stiller det store krav til likviditen i det året byggingen er 

planlagt å foregå. Dette er noe Stardalen Kraft antageligvis er oppmerksome på og derfor vil 

finne en løsning på. Men hva vil skje dersom byggingen tar lengre tid? Det betyr forsinkelse i 

inntekter, men ikke forsinkelse i rentekostnadene. Det kan oppstå et betalingsproblem ovenfor 

lånegiverne, som man ikke kan være sikker på at bankene vil gå med på. Dermed kan 

prosjektet stoppes allerede før det har kommet skikkelig i gang.  

Byggerisiko

Forsinkelser

Tilgjengelighet av 
arbeidskraft

Geologiske 
forhold

Forandring i 
byggeplanene

Kvaliteten på 
arbeidet
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Byggeforsinkelser er en vanlig problemstilling innenfor kraftutbyggingsbransjen, særlig for 

prosjekter med små private investorer. Dermed eksisterer det allerede måter å redusere denne 

forsinkelsessrisikoen på. Den ene måten å redusere risikoen på er å ha utarbeidet så gode 

kontrakter som mulig med entreprenørene, der tidsfrister er spesifisert og en kompentasjon 

ved en eventuell tidsoverskridelse er nøye beskrevet. De entreprenører27

Det er også mulig at byggingen kan bli forsinket på grunn av at leverandører av det tekniske 

utstyret, for eksempel turbinen ikke klarer å levere. Dette faller som regel ikke under ansvaret 

til entreprenørern. Derfor er det vanlig å forsikre seg mot dette gjennom en såkalt 

prosjektforsikring, som både dekker forsinkelser og skader på utstyret.  

 jeg har vært i kontakt 

med forteller at det mest vanlige er en dagmulk på 0,1 prosent av kontraktsum, inntil et 

maksimalbeløp pålydende 10 prosent av kontraktsum. Det betyr at den totale 

forsinkelseserstatning kan komme opp på seks millioner kroner.  Det betyr at denne 

kompentasjonen er i circa samme størrelsesorden som prosjektets finansielle kostnader det 

første året, sånn at det er mulig for Stardalen Kraft å betale sine forpliktelser. Det er etter mine 

undersøkelser ikke vanlig å tegne byggeforsinkelsesforsikring, da det ofte er vanskelig for 

forsikringselskapet å vurdere risikoen og dermed blir forsikringen uforholdsmessig dyr.  

Transport er også en risikofaktor når vi er inne på forholdet mellom leverandør og utbygger. 

Som regel er transportansvaret avklart ved Cefor sine internasjonale 

transportforsikringsvilkår, Incoterms 2000. Så her er det viktig å se når utbygger har ansvar 

for transporten og forsikre den delen.  

En annen måte å sikre seg mot konsekvensene av en forsinkelse, likviditetsproblemer, er å 

avtale med banken om en kassekreditt eller lignende. På den måten vil Stardalen Kraft ha 

likviditet til å betale de forpliktelser som vil komme med en byggeforsinkelse. Dette kan dog 

være en vanskelig og dyr måte å sikre seg på, så jeg vil anbefale å lage gode og sikre avtaler 

med entreprenøren og leverandør.    

Tilgjengelighet av arbeidskraft 
Dette punkt anser jeg som ikke særlig relevant for dette prosjektet, da tilgangen på 

entreprenører i området utbyggingen skal foregå er ansett som meget god. Ved å være tidlig 

ute med å velge entreprenør bør ikke det være særlig stor risiko forbundet med 

tilgjengeligheten av arbeidskraft.  

                                                            
27 Veidekke Energi & KF Entreprenør 
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Kvaliteten på arbeidet 
Kvaliteten er et annet aspekt som har stor betydning for byggerisikoen. Hvis kvaliteten på 

håndverket ikke er godt nok kan det bety ekstra kostnader til forbedringer og tapt fortjeneste 

ved stop i kraftproduksjonen. Det å sikre seg mot slett håndverk er i praksis veldig vanskelig. 

Som kunde av et entreprenørselskap kan man selvfølgelig utforme kontrakter som tar for seg 

kvaliteten av arbeidet og kompentasjon ved manglende kvalitet. Erfaringsmessig er det 

vanskelig å utforme kontrakter som hundre prosent dekker kvalitetsspørsmålene, da kvalitet er 

relativt subjektivt begrep. Derfor oppstår det gjerne lange og dyre rettstvister i forbindelse 

med kvalitetsdisputer. Dette er noe som Stardalen Kraft bør prøve å unngå. Derfor bør de i 

anbudsrunden ikke bare se på pris, men også ryktet som entreprenørene har. Etterhvert er det 

stadig flere entreprenører som har erfaring med bygging av vannkraftverk og disse har igjen 

kunder som sitter inne med mye erfaring angående kvaliteten på arbeidet. Så derfor er det fullt 

mulig å innhente informasjon om de ulike entreprenørene før man tar et valg.   

Forandring av byggeplanene 
Noen ganger oppstår det begivenheter under byggearbeidet som gjør at noe av byggeplanene 

må gjøres om. Forandring i byggeplanene har som regel to utfall, økte kostnader og 

forsinkelser i byggearbeidet. Som utgangspunkt er dette en risiko som investorene må bære, 

siden entreprenørene ikke vil ha ansvar for dette. Det er som utgangspunkt to måter å redusere 

denne risikoen. Den første og kanskje minst kostbare er å gjøre et grundig arbeid i 

prosjektplanlegningen, så man redusere sannsynligheten for å måtte gjøre forandringer. Den 

andre måten å redusere risikoen er å forsikre seg mot kostnader som direkte kan spores tilbake 

til forandringer i byggeplanene. Dette er en meget dyr forsikring, så antageligvis er det ikke 

særlig aktuellt å benytte seg av den.  

Geologiske forhold 
Siden store deler av rørgaten fra inntak til kraftsstasjon er planlagt bygget inn i fjell, finnes det 

en risiko for at de geologiske forhold viser seg å være annerledes enn de undersøkelser på 

forhånd har vist. I noen avtaler mellom utbygger og entreprenør har entreprenøren ansvaret 

for de geologiske forhold som entreprenøren av erfaring bør oppdage før byggingen går i 

gang. Men siden det meste av byggingen vil foregå under jordoverflaten, er det ikke mye å 

hente for utbyggerne her. Så igjen bør de gjøre grundige undersøkelser av utbyggingsstedet, 

så det ikke dukker opp noen overraskelser underveis. Samtidig kan de utvide 

forsinkelsesforsikringen til også å gjelde avik i geologiske forhold.    
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3.1.5 Risiko i driftsperioden 
Så er byggingen unnagjort og Stardalen Kraft står igjen med en opsjon på å starte produksjon 

eller selge opsjonen til andre investorer. Hvis en skal se rent økonomisk på det bør de selge 

opsjonen hvis tilbudet overstiger verdien av de tidligere og fremtidige kontantstrømmer. Hvis 

det ikke har skjedd en betydelig negativ utvikling i kraftprisen eller andre forhold rundt 

prosjektet er det tvilsomt at de ønsker å selge. Dette fordi at prosjektet har vært gjennom den 

mest kristiske fase, byggingen. Dermed er det lite lukrativt å selge nå.  

Risikoen i driftsperioden kan deles opp i fem følgende aspekter.   

Figur 23, Driftsrisiko 

 

Kraftpris 
Kraftprisen er en av fem typer av driftsrisiko som stor påvirkning på prosjektet når det er i 

drift. Prisen har som tidligere skrevet stor betydning for inntjeningen og dermed 

lønnsomheten for prosjektet. Hvis prisene på lang sikt faller inn under dagens 2014 

forwardpris på 350 kroner MWh, vil dette gå sterkt ut over lønnsomheten av prosjektet. For å 

redusere mest mulig av den månedlige prisrisiko er det en mulighet å selge forwardkontrakter 

gjennom Nord Pool og på den måten ha en sikker pris i flere år fremover. En annen mulighet 

er å skrive lange kontrakter med en kraftleverandører. Det kan være kontrakter på mange år, 

som sikrer en sikker inntjening. Prisene på disse lange kontrakter til leverandører ligger som 

regel noe under forwardprisen på Nord Pool.  
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Produksjon 
Produksjonen er en annen faktor som påvirker lønnsomheten, da inntjeningen avhenger av 

hvor mye kraft prosjektet klarer å produsere. Det er flere faktorer som påvirker 

produksjonene. Den største eksogene faktor er været, for det påvirker vannføringen i 

Stardalselva som igjen påvirker produksjonen. Det er umulig å gjøre noe med været og siden 

Stardalen Kraft ikke vil ha vannmagasin, vil produksjonene ganske nøyaktig følge temperatur 

og nedbør. Generelt er bransjen enig om at det er en sammenheng mellom pris og vær. Så ofte 

er det sånn at når det er tørketid vil prisene stige. Så det vil ikke nødvendigvis gå helt galt for 

prosjektet hvis det skulle oppstå tørketid, for da vil vi nok se en stigning i prisen som vil 

kompensere for mindre produksjon. Selvfølgelig kan det oppstå en lokal tørke, men historisk 

befinner det planlagte vannkraftverk seg i et område med mye nedbør. Så jeg vurdere risikoen 

for lokal tørke som minimal. Et alternativ hvis investorene ønsker å sikre seg mot lokal tørke  

er å kjøpe værderivater, dessverre finnes det få derivater med vær og tilsig. Derfor tror jeg det 

vil kreve for store ressurser for å handle med derivater, at det ikke er særlig realistisk for et så 

lite selskap som Stardalen Kraft. Det finnes heller ikke meg bekjent forsikringer i Norge som 

dekker tap grunnet vær.  

Et annet aspekt som også påvirker produksjonen er produksjonkapasitet til utstyret. Dette er 

en endogen faktor som avhenger av de valg som Stardalen Kraft og deres rådgivere gjør og 

kan dermed påvirkes av disse. For selv om det er unormalt høy vannføring er det ikke sikkert 

at de vil kunne utnytte dette til økt produksjon. Dette fordi når man installerer turbin og 

generator gjør man et valgt angående størrelsen på disse komponenter. Valget av størrelse blir 

påvirket av den forventede vannføringen i vannet som blir funnet ved å se på den historiske 

vannføringen. En velger den størrelsen på komponentene som blir utnyttet best til en gitt 

vannføring. Det betyr at når vannføringen aviker fra den optimale vannføringen vil ikke turbin 

og generator bli utnyttet til det fulle. Dette gjelder både når vannføringen er mindre eller 

større enn den optimale vannføringen.        

Utstyr 
Et kraftverk består som tidligere skrevet en rekke tekniske installasjoner som prosjektet er 

fullstendig avhengig av at fungerer til enhver tid. Hvis ikke generatoren fungerer, spiller det 

ingen rolle hvor mye vann som kommer eller hvor høy prisen er. Derfor er det utrolig viktig at 

alt utstyr fungerer mest mulig optimalt til enhver tid. Dette sikres best med kontinuerlig 

vedlikehold og oppfølging. Dog kan det skje at utstyret blir ødelagt, dermed er det også viktig 

at det blir tegnet ulike forsikringer. De typer av forsikringer jeg har funnet ut av er mest 
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normale å tegne er utstyrsforsikring og en avbruddforsikring. Utstyrforsikringen dekker 

skader på utstyret, så en får dekket kjøp/reparasjon av utstyr. Her har jeg fått oppgitt av et 

forsikringsselskap28

Avbruddsforsikring finnes det to ulike typer av, som i utgangspunktet skal dekke likt. Den 

første kalles for vanntap. Erstatningen ser her på vanntapet en har hatt og tar Nord Pool sine 

kraftpriser som utgangspunkt for erstatningssummen. Den andre tar for seg de 

regnskapmessige og budsjetterte tall og ut i fra dem regnes det så ut et beløp av tapt 

fortjeneste som da blir erstatningssummen. Det som er et viktig poeng i forhold til 

avbruddsforsikringen er at det alltid er eierne som skal dekke de syv første dagene av 

avbruddet. Så små mindre avbrudd dekkes altså ikke av forsikringen.   

 at egenandelen ligger på mellom 100 000 og 1 000 000 kroner, alt etter 

størrelsen på kraftanlegget.  

Rente  
Renten er den klart største kostnad i driftsperioden, særlig de første årene av prosjektet. 

Derfor kan en rentestigning ha stor negativ betydning for lønnsomheten, så det er absolutt en 

risikofaktor som bør reduseres. Heldigvis er det relativt enkelt å redusere renterisikoen. Dette 

gjøres ved å binde størst mulig del av lånet til en fast rente. Denne renten ligger vanligvis litt 

over den flytende, men prosjektet slipper da unna store deler av renterisikoen.  

Likviditet 
Ofte er det mangel på likviditet som knekker prosjekter, derfor er det viktig å ta høyde for den 

risikoen det er å mangle likvide midler når regningene skal betales. Som tidligere skrevet er 

det for dette prosjektet særlig de første årene en kan oppleve mangel på likviditet. For å 

redusere denne risikoen er det derfor viktig å lage avtale med banken om mulighetene for et 

kortsiktig lån hvis behovet skulle dukke opp. En annen mulighet er at eierne investerer noe 

mer oppstartsfasen, sånn at Stardalen Kraft har tilgang på egne likvide midler.   

                                                            
28 Aon Grieg 
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8.2 Realopsjonskjeden for prosjektet 
Basert på de ulike faser i prosjektet kan vi si at prosjektet består av en rekke realopsjoner, som 

sammen danner realopsjonskjede. Hver fase er en opsjon, og hver ny investering gir 

fleksibilitet til å gå videre til neste investeringssekvens. Fordelen med å se på prosjektet som 

en rekke opsjoner er at investorene ikke trenger å ta stilling til en stor ureversibel investering 

med en gang.  Underveis i prosjektforløpet vil de også få mer kunnskap om risiko og de 

inputs som har betydning for et kraftverks lønnsomhet. Dermed blir besluttsomhetsgrunnlaget 

på om de skal bygge eller ikke større og mer rettvisende.  

Figur 24, Realopsjonskjeden 

 

Den første opsjonen i prosjektet oppstår når investorene først får ideen om 

vannkraftutbygging. Her kan de velge å avslutte før prosjektet har fått noen kostnader eller de 

kan velge å gå videre til prosjektidentifiseringen. Denne identifiseringen har en samlet 

kostnadsramme på 100 000 kroner, dermed kan vi si at opsjonen har en innløsningspris på 

100 000 kroner. Selv om de fremtidige kontantstrømmene ennå ikke er særlig kjent, vet man 

av erfaring fra andre vannkraftprosjekters at de vil overstige de 100 000 det koster å løse inn 

opsjonen.  

Dermed velger Stardalen Kraft å innløse opsjonene og gå videre med prosjektidentifiseringen. 

Når identifiseringsperioden er ferdig står de nok en gang med en opsjon. Denne opsjonen gir 
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mulighet for å søke konsesjon. Utarbeidelsen av konsesjonssøknaden koster i nærheten av 1,2 

millioner kroner, som da blir innløsningsprisen. Ved hjelp av prosjektidentifisering har 

investorene fått enda mer informasjon om de fremtidige kontantstrømmene og igjen forteller 

erfaringer fra andre lignende prosjekter at kostnadene ved å innløse opsjonen er langt mindre 

enn nåverdien av kontantstrømmene. Dermed velger Stardalen Kraft å gå videre.  

Neste opsjon de må ta stilling til er prosjektutvikling. Kostnaden for å legge detaljerte planer 

og få full oversikt over prosjektet, beløper seg til 5,5 millioner kroner. Dette blir da 

innløsningsprisen. På dette stadiet har investorene fått enda mer oversikt over de fremtidige 

kontantstrømmer og hvis de fremdeles viser seg å overstige de 5,5 millioner vil investorene 

velge å innløse opsjonen og få utført en detaljert prosjektutviklingsplan.  

Når så denne prosjektplanen er ferdig utarbeidet, kan investorene velge å gå videre eller 

forkaste prosjektet. Hvis de ønsker å gå videre og dermed løse inn opsjonen, har denne en pris 

som ligger langt over det investorene tidligere har blitt forelagt. 140 millioner kroner vil det 

koste å innløse opsjonen denne gangen. Fordelen nå er at de vil ha fullstendig oversikt over 

risikoen og andre aspekter ved prosjektet. Så hvis summen de fremtidige kontantstrømmene 

vil overstige de 140 millioner kroner, bør investorene benytte seg av opsjonen og dermed gå i 

gang med byggingen. Når byggingen er i gang er den realistiske muligheten for å trekke seg 

fra prosjektet borte, dermed finnes det ingen reelle opsjoner etter dette.  

8.3 Delkonklusjon 
Jeg har nå presentert de fem ulike prosjektfaser som jeg mener er; prosjektidentifisering, 

søknadsfase, prosjektutvikling, bygging og drift. Disse fem faser har alle ulike 

risikoelementer i seg. Disse er blitt presentert og forsøk minimert gjennom ulike metoder. 

Siste del av kapitelet gir investorene et innblikk i hvordan de kan se hele prosjektet som en 

rekke realopsjoner. På den måten blir prosjektet delt opp i mindre investeringer, som kanskje 

gir en bedre oversikt som igjen gjør det lettere for investorer å satse på prosjektet.    



 
70 

 

9. Følsomhetsanalyse 

Her vil jeg lage ulike analyser for å undersøke hvor robust prosjektet er. Jeg velger først å 

lage en følsomhetsanalyse, som tar for seg hvordan prosjektets netto nåverdi utvikler seg ved 

en forandring i de ulike key drivere. Deretter vil jeg lage en nullpunktsanalyse, for å se hvor 

mye prosjektet kan tåle av negativ forandring av de ulike key drivers før netto nåverdien går i 

null. Tilslutt vil jeg ved hjelp av en Monte Carlo simulasjon finne robustheten til prosjektet, 

når jeg tar høyde for at de ulike key drivers forandres på samme tid.  

9.1 Statisk følsomhetsanalyse 
En følsomhetsanalyse ser på hvordan netto nåverdi utvikler seg når de ulike key drivers i 

budsjettet forandrer seg. Dermed dannes det et bilde av hvilke poster som har mest betydning 

for lønnsomheten til prosjektet. Alle key drivers har blitt justert hver for seg innenfor en 

grense på pluss minus ti prosent. Følgende key drivers er blitt behandlet i følsomhetsanalysen; 

Kraftpris, produksjon, renten, investeringskostnaden, driftskostnaden og avkastningskravet til 

eierne. Grunnen til at jeg har valgt akkurat disse kommer av at de har størst påvirkning 

kontantstrømmene og dermed netto nåverdi av prosjektet.  

Den nedstående tabell sammenfatter resultatet av følsomhetsanalysen.  

Oppstilling av ytterpunktene på følsomhetsanalysen. Der 21 241 681 er basisverdien på netto 

nåverdi til eierne. 

Figur 25, Følsomhetsanalyse 

Key driver +10 % 
endring 

Prosentvis 
endring 10 % 

-10 % endring Prosentvis 
endring -10 % 

Kraftpris      7 882 161  37 %     -7 882 161                   -37 %  
Produksjon      4 620 025  22 %     -4 620 025                   -22 % 
Rente     -2 544 802  -12 %      2 544 802                       12 % 
Avkastkrav     -2 539 374  -12 %      3 131 230                     15 % 
Investeringskostnad     -5 119 754  -24 %      5 119 754                     24 % 
Driftskostnad        -354 881  -2 %          354 881                       2 % 
 

Som vi kan se av tabellen, vil en økning på 10 prosent i den estimerte kraftpris føre til en 

økning på nesten åtte millioner i netto nåverdi. Noe som er en økning i basis netto nåverdi på 

37 prosent.  
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Grafen under viser det samme som tabellen ovenfor, bare at her ser vi hele spekteret når det 

skjer forandringer i pluss/minus ti prosentsintervallet.  

Figur 26, Følsomhetsanalyse (Grafisk) 

 

Vi ser helt klart at de key drivers som har størst betydning for netto nåverdien for dette 

prosjektet er kraftpris, investeringskostnad og produksjon. Med renten og avkastkravet 

følgende tett på. Dette kan sees på heldningen, da en brattere heldning betyr større betydning 

for prosjektet.  Hvis for eksempel produksjonsmålet på 49 GWH ikke blir oppfylt og kanskje 

blir ti prosent lavere enn planlagt, betyr det et fall i netto nåverdien til 16,5 millioner. Dog er 

det fremdeles et fordelaktig prosjekt.  

9.2 Nullpunktsanalyse 
For å gjøre ytterligere grundige analyser har jeg valgt å lage en nullpunktsanalyse. Denne ser 

på hvor stor forandring i de ulike key drivers som må til for at egenkapitalverdien skal bli 

null.  

Kraftprisen som ble estimert tidligere i oppgaven må falle 26,1 prosent for at prosjektet ikke 

lenger skal være lønnsomt. Siden det selvfølgelig er stor usikkerhet i den estimerte kraftpris, 

betyr det mye for prosjektet at det kan overleve med et fall på hele 26,1 prosent.  

Nullpunktet for produksjonen er rundt 28,1 GWH, som betyr en reduksjon på 43 prosent av 

den årlig planlagte produksjon. Det er en veldig god margin, som gjør at prosjektet i et 

nåverdiperspektiv vil kunne klare flere år med sterk redusert produksjon.   
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Avkastningskravet har en nullpunktsverdi på 55,7 prosent. Dette sier mye om lønnsomheten 

til dette prosjektet, siden det først går i null vet et så høyt avkastkrav.  

Renten kan stige med totalt 77 prosent før nåtidsverdien blir null. Det betyr at prosjektet tåler 

en rente stigning på hele 4,6 prosentpoeng.  

Investeringskostnadene er den femte og siste vesentlige key drivers for prosjektet. Den må 

øke med hele 40 prosent, så investeringskostnaden blir 196 033 085, før nåverdien blir null. 

Det er godt å ha med seg inn i byggeperioden, som gjerne kan bli litt dyrere enn planlagt.  

Figur 27, Nullpunktsanalyse 

Variabel Prosentvis Endring Absolutt tall 
Kraftpris 26,1 % - 
Produksjon 
Rente 

43 % 
77 % 

28,1 GWH 
10,6 % 

Investeringskostnad 
Avkastkrav  

40 % 
232 % 

- 196 033 085 
55,7 % 

 

Problemet med de to analyser jeg har benyttet meg av så langt, er at det kun er mulig å ta for 

seg enn key driver av gangen. Ofte er det sånn i det virkelige liv at en kan oppleve at de ulike 

key drivers kan forandres samtidig. For eksempel kan renten stige samtidig som produksjonen 

faller grunnet lite nedbør. En annen svakhet ved følsomhetsanalysen er at den overhodet ikke 

ser på sannsynligheten for at en forandring i key driver vil inntreffe. Dermed blir 

følsomhetsanalysen veldig statisk.  

Så for å kunne gi en analyse der alle key drivers inngår med både størrelser og 

sannsynligheter velger jeg også å kjøre en Monte Carlo simulasjon.  

9.3 Monte Carlo simulasjon 
Dette avsnittet lager en følsomhetsanalyse gjennom en Monte Carlo simulasjon. Dette for å 

skape en større viten om robustheten til verdsettelsen. En Monte Carlo simulering vil i 

prinsippet gjøre en følsomhetsanalyse på alle key drivers samtidig. Metoden tar utgangspunkt 

i den oppstilte kontantstrømsanalysen. Samtidig krever simulasjonen at man tar konkrete 

antagelser om sannsynlighetsfordelingen til hver enkel key driver.  Hvilken 
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sannsynlighetsfordeling en velger å bruke, avhenger av hver enkel key driver. Viktigheten av 

dette valg er ikke særlig stor29

Det første en må gjøre er å ta stilling til hvilke av prosjektets key drivere som skal tas med. 

Jeg har valgt å ta med alle key drivers, bortsett fra driftskostnader. Dette fordi i overstående 

følsomhetsanalyse viser oss at driftskostnadenes påvirkning på egenkapitalverdien er 

minimal. Den vil derfor kun være med i simuleringen som en basisverdi.  

, men uansett noe en må ta stilling til.  

Dermed står jeg igjen med følgende key drivere; kraftpris, produksjon, avkastkrav, rente og 

investeringskostnad.   

Jeg antar at kraftprisen har en lognormal fordeling. Dette er noe både Blanco, Choi, Soronow 

og Chapman med flere argumenterer for i sine artikler30

For de andre key drivers har jeg ikke funnet de nødvendige historiske tall for å kunne benytte 

meg av en statistisk fordeling. Dermed vil jeg benytte meg en av triangulær fordeling, der jeg 

setter en minimumsverdi, forventningsverdi og maksimumsverdi. I en Monte Carlo 

simulasjon er sannsynligheten størst for å ende opp med forventningsverdien. Dette mener jeg 

passer bra i forhold de valgte key drivers, da de fleste er relativt endogene og dermed i en viss 

grad kan styres mot de forventningsverdiene investorene velger.   

. I en lognormal fordeling inngår 

forventningsverdi og standardavvik. Forventningsverdien setter jeg til 386, som også er 

utgangspunktverdien på min Geometric Brownian Motion beregning. Standardavviket har jeg 

funnet tidligere i oppgaven til å være på 0,3.  

Forventningsverdien for produksjon velger jeg å sette lik med den planlagte produksjon på 49 

GWH. Jeg vil så benytte meg av de samme ti prosent i økt og redusert produksjon som i 

følsomhetsanalysen.  

Renten har en forventningsverdi på seks prosent. Der jeg også legger til grunn en minimums- 

og maksimumsverdi på ti prosent. Det samme gjelder avkastkravet og investeringskostnaden.  

 

                                                            
29 Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser, Senter for statlig økonomistyring.  
30 Energy Price Processes Used for Derivatives Pricing & Risk Management og Hedging Exposure to Volatile 
Retail Electricity Prices 
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Figur 28, Inputs til Monte Carlo simulasjon 

Key driver Minimumsverdi Maksimumsverdi Forventningsverdi 
Kraftpris   386 
Produksjon 44,1 53,9 49 
Avkastkrav 15,09 % 18,45 % 16,77 
Rente 5 % 7 % 6 % 
Investeringskostnad -154 000 000 -126 000 000 -140 000 000 

 

Etter å ha valgt de ulike variabler til Monte Carlo simulasjonene må jeg velge antall 

trekninger jeg vil benytte i simuleringen. Jeg har valgt 10 000 trekninger, noe som er et høy 

antall. Grunnen til at jeg velger å kjøre med såpass mange trekninger er at variablene har en 

relativt stor bredde i sine sannsynlighetsfordelinger, så når jeg da bruker mange trekninger 

øker sannsynligheten for at en vil oppnå et mer nøyaktig estimat av netto nåverdien av 

egenkapitalen.  

Når da de ulike variabler er definert og antall trekninger er bestemt kjøres programmet. 

Resultatet av Monte Carlo simulasjonen kan summeres opp ved hjelp av et frekvenskart.   

Figur 29, Monte Carlo simultasjon 

 

Kort forklart viser frekvenskartet usikkerheten ved verdsettelsen, representert ved antallet av 

verdier som ligger innenfor intervallet på x-aksen. Y-aksen viser både sannsynligheten for at 

prosjektet skal få en gitt egenkapitalverdi og frekvensen av denne. Antall trekninger (Trials) 

som tidligere er blitt satt til 10 000, vises oppe til venstre i figur 29. Alle de blå søyler har en 

egenkapitalverdi som er positiv, mens de røde søyler viser en negativ egenkapitalverdi. Som 
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vi ser av figuren er det 84,09 prosent sannsynlighet for at prosjektet skal på en 

egenkapitalverdi som er positiv. Det er selvfølgelig en stor usikkerhet rundt det tallet, men 

siden det er såpass stort forteller det oss at prosjektet er rimelig robust.  

Som vi ser har simulasjonene en forventningsverdi på 22,6 millioner, noe som er rimelig tett 

på de 21,2 millioner jeg fant som egenkapitalverdi tidligere i oppgaven. Utfallsrommet og 

standardavviket forteller oss noe om risikoen på verdsettingen. Denne simulasjonen har et 

utfallsrom på 113 341 711 kroner, mens standardavviket er på 23 740 605 kroner. Det relative 

store utfallsrommet og standardavviket forteller oss at sannsynligheten stor for at den 

fremtidige verdi vil avvike noe fra den beregnede forventningsverdi.  

 

 9.4 Delkonklusjon 
I dette kapitelet har jeg sett på følsomheten til fem ulike key drivers. Hvordan en forandring i 

en av dem har påvirket netto nåverdien av egenkapitalen. Her fant jeg ut at den mest 

vesentlige key driver var kraftprisen, etterfulgt av investeringskostnaden. Derfor er disse to 

drivere ekstra viktig å holde et øye med, da de har størst påvirkning på netto nåverdien. Jeg 

laget også en nullpunktsanalyse, som forteller meg at det er relativt mye å gå på. At prosjektet 

kan tåle relativt stor negativ påvirkning på de valgte key drivers. Tilslutt gjennomførte jeg en 

Monte Carlo simulasjon, som bekreftet mye av det jeg fant i den første følsomhetsanalysen. 

Sannsynligheten for at prosjektet skal få en positiv netto nåverdi ved mine valgte key drivers 

er på hele 84 prosent. Noe som jeg ser på som bra.  
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10. Konklusjon 

Å investere i et vannkraftprosjekt er ikke forbundet med alt mange kompliserte aspekter, 

teknologien er velkjent og kompetansen på området er særdeles stor. Allikevel er en 

investering forbundet med mange usikkerhetsmomenter. Noen av de usikkerhetsmomenter jeg 

har funnet ut av innen for lønnsomhetsaspektet er kraftpris, rente, skatter, avskrivninger, 

investeringskostnader, driftskostnader, produksjon og myndighetenes politikk på området. 

Alle disse key drivers har ulik betydning for prosjektets lønnsomhet. Jeg har gjennom ulike 

følsomhetsanalyser funnet ut at kraftpris, investeringskostnader og produksjon er de som har 

størst påvirkning på prosjektets lønnsomhet.   

Uviklingen til de ulike key drivers er vanskelig å fastslå. Jeg har ved hjelp av Geometric 

Brownian Motion modellen laget et estimat på kraftprisutviklingen. Den viser en negativ 

utvikling fra dagens forwardpris på 386 kr/MWH, dog er det stor usikkerhet ved den valgte 

modell. Uansett er det i hvert fall et nøkternt valg av kraftprisutvikling. 

Produksjonen har jeg i denne oppgaven valgt å legge som fast. Det henger sammen med 

erfaringer fra andre vannkraftprosjekter, som viser at på sikt er produksjonen relativt stabil.  

Investeringskostnadene er det forbundet en del usikkerhet med. Til dags dato er de kommet 

opp i 140 millioner kroner. Det er ennå en del planlegging som gjenstår, så det er tvilsomt om 

det vil ende på 140 millioner kroner. Dog har jeg gjennom en prosjektrisiko analyse belyst og 

kommet med forslag hvorledes risikoen for en budsjettsprekk kan reduseres. 

Underveis i prosjektforløpet vil Stardalen Kraft berøre ulike risikoelementer. Jeg har belyst 

mange av dem og vil først og fremst trekke frem byggerisiko og driftsrisiko som de mest 

vesentlige. For disse ulike elementer har jeg kommet med forslag på ulike metoder for å 

redusere risikoen.  

Et meget aktuelt tema for tiden er myndighetens støtte til fornybar energi. I påvente av 

klimakonferansen i København er presset for å øke andelen av fornybar energi stor. Til dags 

dato er det ingen aktuelle støtteordninger for dette prosjektet, men sannsynligheten for at 

grønne sertifikater vil komme er meget stor. Dette vil antageligvis påvirke verdien av 

prosjektet på en meget gunstig måte. 
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Jeg har også i oppgaven sett på ulike verdsettelsesmetoder, for å kunne velge en som er mest 

optimal for akkurat dette prosjektet. Valget falt på en standard direct cash flow metode, dette 

fordi den er relativ simpel av oppbygning og enkel å forstå for folk uten økonomisk bakgrunn.   

For å kunne bruke denne modellen måtte jeg lage et budsjett. Til å lage dette budsjettet brukte 

jeg de funnede key drivers utvikling, sånn at jeg fikk laget et budsjett med en budsjettperiode 

på hele 40 år. Ved hjelp av budsjettet fant jeg kontantstrømmene som igjen ble diskontert med 

de relevante diskonteringsrenter. Dette gav et godt resultat for prosjektet.  

Nettonåverdien for eierne ble på hele 21,2 millioner kroner, mens for lånegiver/eier ble 

nettonåverdien på hele 174 millioner kroner.  

Så på bakgrunn av disse gode resultatene og de grundige og konservative analysene jeg har 

foretatt meg, vil jeg anbefale for eierne av Stardalen Kraft å investere i prosjektet. Dette fordi 

prosjektet slik jeg ser det er lønnsomt.     
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Appendiks 1 

 

Produksjonsutregning 

For grovt å regne ut produksjonspotensialet til et vannkraftverk kan en bruke nedstående 

formel.  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
NN ∗ Vg ∗ NF ∗ 9,81

3600
 

NN = er netto nyttbar vannmengde 

Vg = Virkningsgraden til turbin og generator 

NF = Netto fallhøyde 

 

Så for Stardalen Kraft sitt prosjekt vil produksjonen cirka bli: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
319 ∗ 0,87 ∗ 65 ∗ 9,81

3600
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 49 GWH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendiks 2 

Spotpris 
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Råvarepris utvikling 
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A
ppendiks 4 

B
udsjett 

  

 
2009 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 
2015 

2016 
K

raftsalg 
0 

0 
0 

0 
18 914 000 

19 159 000 
19 018 418 

19 079 257 
el-sertifikat 

 
 

 
 

0 
0 

0 
0 

Sum
 D

riftsinntekter 
 

 
 

 
18 914 000 

19 159 000 
19 018 418 

19 079 257 
D

riftskostnader 
100 000 

100 000 
250 000 

250 000 
980 000 

1 004 500 
1 029 613 

1 055 353 
A

vskrivninger 
 

 
 

2 791 500 
2 721 003 

2 652 650 
2 586 364 

2 522 071 
Sum

 driftskostnader 
100 000 

100 000 
250 000 

3 041 500 
3 701 003 

3 657 150 
3 615 977 

3 577 424 
D

riftsresultat/EB
IT 

-100 000 
-100 000 

-250 000 
-3 041 500 

15 212 998 
15 501 850 

15 402 441 
15 501 833 

R
entekostnader 

 
 

 
-6 720 000 

-6 496 000 
-6 272 000 

-6 048 000 
-5 824 000 

R
esultat før skatt 

-100 000 
-100 000 

-250 000 
-9 761 500 

8 716 998 
9 229 850 

9 354 441 
9 677 833 

O
rdinæ

r skatt 
 

 
 

-2 733 220 
1 803 759 

1 947 358 
1 982 243 

2 072 793 
G

runnrenteskatt 
 

 
 

0 
0 

0 
0 

-571 884 
N

aturressursskatt 
 

 
 

0 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
Eiendom

sskatt 
 

 
 

327 594 
422 556 

386 148 
369 683 

360 975 
Sum

 skatt 
0 

0 
0 

-2 405 626 
457 689 

2 970 506 
2 988 926 

2 498 884 
Frem

førbar skatt 
 

 
 

-2 405 626 
0 

0 
0 

0 
Å

rsresultat 
-100 000 

-100 000 
-250 000 

-9 761 500 
8 259 309 

6 259 344 
6 365 515 

7 178 949 



 
2017 

2018 
2019 

2020 
2021 

2022 
2023 

2024 
K

raftsalg 
19 589 629 

19 173 324 
18 274 677 

18 971 494 
17 420 074 

17 703 244 
16 711 134 

15 979 037 
el-sertifikat 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Sum
 D

riftsinntekter 
19 589 629 

19 173 324 
18 274 677 

18 971 494 
17 420 074 

17 703 244 
16 711 134 

15 979 037 
D

riftskostnader 
1 081 737 

1 108 780 
1 136 500 

1 164 912 
1 194 035 

1 223 886 
1 254 483 

1 285 845 
A

vskrivninger 
2 459 699 

2 399 178 
2 340 444 

2 283 432 
2 228 084 

2 174 339 
2 122 143 

2 071 443 
Sum

 driftskostnader 
3 541 435 

3 507 958 
3 476 943 

3 448 344 
3 422 118 

3 398 225 
3 376 626 

3 357 288 
D

riftsresultat/EB
IT 

16 048 194 
15 665 366 

14 797 734 
15 523 149 

13 997 955 
14 305 019 

13 334 508 
12 621 750 

R
entekostnader 

-5 600 000 
-5 376 000 

-5 152 000 
-4 928 000 

-4 704 000 
-4 480 000 

-4 256 000 
-4 032 000 

R
esultat før skatt 

10 448 194 
10 289 366 

9 645 734 
10 595 149 

9 293 955 
9 825 019 

9 078 508 
8 589 750 

O
rdinæ

r skatt 
2 288 494 

2 244 023 
2 063 806 

2 329 642 
1 965 307 

2 114 005 
1 904 982 

1 768 130 
G

runnrenteskatt 
1 222 868 

1 304 765 
851 193 

938 281 
1 021 795 

1 095 620 
1 168 124 

1 227 629 
N

aturressursskatt 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
Eiendom

sskatt 
360 075 

361 384 
373 749 

371 907 
368 621 

383 770 
398 984 

414 355 
Sum

 skatt 
4 508 437 

4 547 171 
3 925 747 

4 276 829 
3 992 724 

4 230 395 
4 109 090 

4 047 114 
Frem

førbar skatt 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
Å

rsresultat 
5 939 757 

5 742 195 
5 719 987 

6 318 320 
5 301 231 

5 594 624 
4 969 418 

4 542 636 



 
2025 

2026 
2027 

2028 
2029 

2030 
2031 

2032 
K

raftsalg 
14 797 907 

15 233 655 
15 624 041 

15 341 729 
16 915 709 

17 255 441 
18 080 672 

17 637 079 
el-sertifikat 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Sum
 D

riftsinntekter 
14 797 907 

15 233 655 
15 624 041 

15 341 729 
16 915 709 

17 255 441 
18 080 672 

17 637 079 
D

riftskostnader 
1 317 991 

1 350 941 
1 384 714 

1 419 332 
1 454 816 

1 491 186 
1 528 466 

1 566 677 
A

vskrivninger 
2 022 186 

1 974 323 
1 927 808 

1 882 594 
1 838 638 

1 795 898 
1 754 333 

1 713 906 
Sum

 driftskostnader 
3 340 177 

3 325 264 
3 312 522 

3 301 926 
3 293 453 

3 287 084 
3 282 799 

3 280 583 
D

riftsresultat/EB
IT 

11 457 731 
11 908 391 

12 311 519 
12 039 803 

13 622 256 
13 968 357 

14 797 873 
14 356 496 

R
entekostnader 

-3 808 000 
-3 584 000 

-3 360 000 
-3 136 000 

-2 912 000 
-2 688 000 

-2 464 000 
-2 240 000 

R
esultat før skatt 

7 649 731 
8 324 391 

8 951 519 
8 903 803 

10 710 256 
11 280 357 

12 333 873 
12 116 496 

O
rdinæ

r skatt 
1 504 925 

1 693 829 
1 869 425 

1 856 065 
2 361 872 

2 521 500 
2 816 484 

2 755 619 
G

runnrenteskatt 
1 293 483 

911 711 
982 868 

1 050 394 
1 108 530 

1 164 873 
1 208 026 

1 257 940 
N

aturressursskatt 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
Eiendom

sskatt 
431 086 

445 591 
438 024 

428 941 
436 753 

437 517 
434 896 

430 835 
Sum

 skatt 
3 866 494 

3 688 132 
3 927 317 

3 972 399 
4 544 155 

4 760 890 
5 096 406 

5 081 394 
Frem

førbar skatt 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
Å

rsresultat 
3 783 237 

4 636 259 
5 024 201 

4 931 404 
6 166 101 

6 519 468 
7 237 467 

7 035 102 



 
2033 

2034 
2035 

2036 
2037 

2038 
2039 

2040 
K

raftsalg 
17 230 221 

16 987 341 
17 612 368 

18 977 086 
20 178 198 

20 659 558 
18 486 758 

17 521 975 
el-sertifikat 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Sum
 D

riftsinntekter 
17 230 221 

16 987 341 
17 612 368 

18 977 086 
20 178 198 

20 659 558 
18 486 758 

17 521 975 
D

riftskostnader 
1 605 844 

1 645 990 
1 687 140 

1 729 318 
1 772 551 

1 816 865 
1 862 287 

1 908 844 
A

vskrivninger 
1 674 578 

1 636 314 
1 599 078 

1 562 840 
1 527 565 

1 493 224 
1 459 786 

1 427 225 
Sum

 driftskostnader 
3 280 422 

3 282 304 
3 286 218 

3 292 158 
3 300 116 

3 310 089 
3 322 073 

3 336 069 
D

riftsresultat/EB
IT 

13 949 799 
13 705 037 

14 326 150 
15 684 928 

16 878 082 
17 349 469 

15 164 684 
14 185 906 

R
entekostnader 

-2 016 000 
-1 792 000 

-1 568 000 
-1 344 000 

-1 120 000 
-896 000 

-672 000 
-448 000 

R
esultat før skatt 

11 933 799 
11 913 037 

12 758 150 
14 340 928 

15 758 082 
16 453 469 

14 492 684 
13 737 906 

O
rdinæ

r skatt 
2 704 464 

2 698 650 
2 935 282 

3 378 460 
3 775 263 

3 969 971 
3 420 952 

3 209 614 
G

runnrenteskatt 
931 200 

986 554 
1 039 001 

1 082 377 
1 124 318 

1 153 503 
1 190 574 

909 569 
N

aturressursskatt 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
Eiendom

sskatt 
422 874 

396 049 
378 208 

385 208 
398 827 

416 633 
433 576 

445 034 
Sum

 skatt 
4 695 538 

4 718 253 
4 989 490 

5 483 046 
5 935 408 

6 177 108 
5 682 101 

5 201 217 
Frem

førbar skatt 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
Å

rsresultat 
7 238 261 

7 194 784 
7 768 659 

8 857 883 
9 822 674 

10 276 361 
8 810 583 

8 536 689 



 
2041 

2042 
2043 

2044 
2045 

2046 
2047 

2048 
K

raftsalg 
17 795 217 

17 508 143 
16 894 427 

17 305 275 
16 226 647 

16 286 612 
17 916 302 

18 826 680 
el-sertifikat 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Sum
 D

riftsinntekter 
17 795 217 

17 508 143 
16 894 427 

17 305 275 
16 226 647 

16 286 612 
17 916 302 

18 826 680 
D

riftskostnader 
1 956 565 

2 005 479 
2 055 616 

2 107 007 
2 159 682 

2 213 674 
2 269 016 

2 325 741 
A

vskrivninger 
1 395 511 

1 364 619 
1 334 524 

1 305 200 
1 276 625 

1 248 775 
1 221 629 

1 195 166 
Sum

 driftskostnader 
3 352 076 

3 370 098 
3 390 140 

3 412 207 
3 436 307 

3 462 449 
3 490 645 

3 520 907 
D

riftsresultat/EB
IT 

14 443 141 
14 138 045 

13 504 287 
13 893 068 

12 790 340 
12 824 163 

14 425 657 
15 305 773 

R
entekostnader 

-224 000 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

R
esultat før skatt 

14 219 141 
14 138 045 

13 504 287 
13 893 068 

12 790 340 
12 824 163 

14 425 657 
15 305 773 

O
rdinæ

r skatt 
3 344 359 

3 321 652 
3 144 200 

3 253 059 
2 944 295 

2 953 766 
3 402 184 

3 648 616 
G

runnrenteskatt 
953 654 

996 348 
1 031 607 

1 066 049 
1 088 395 

1 118 440 
878 017 

911 047 
N

aturressursskatt 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
Eiendom

sskatt 
434 372 

423 150 
433 549 

446 181 
457 643 

467 593 
472 718 

469 145 
Sum

 skatt 
5 369 385 

5 378 151 
5 246 356 

5 402 288 
5 127 333 

5 176 798 
5 389 919 

5 665 808 
Frem

førbar skatt 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
Å

rsresultat 
8 849 756 

8 759 894 
8 257 931 

8 490 780 
7 663 007 

7 647 364 
9 035 739 

9 639 965 



 
2049 

2050 
2051 

2052 
K

raftsalg 
18 505 342 

18 612 932 
18 704 813 

18 287 022 
el-sertifikat 

0 
0 

0 
0 

Sum
 D

riftsinntekter 
18 505 342 

18 612 932 
18 704 813 

18 287 022 
D

riftskostnader 
2 383 885 

2 443 482 
2 504 569 

2 567 183 
A

vskrivninger 
1 169 365 

1 144 206 
1 119 671 

1 095 741 
Sum

 driftskostnader 
3 553 249 

3 587 688 
3 624 240 

3 662 924 
D

riftsresultat/EB
IT 

14 952 092 
15 025 244 

15 080 574 
14 624 098 

R
entekostnader 

0 
0 

0 
0 

R
esultat før skatt 

14 952 092 
15 025 244 

15 080 574 
14 624 098 

O
rdinæ

r skatt 
3 549 586 

3 570 068 
3 585 561 

3 457 747 
G

runnrenteskatt 
952 825 

991 679 
1 028 281 

1 051 072 
N

aturressursskatt 
637 000 

637 000 
637 000 

637 000 
Eiendom

sskatt 
369 405 

274 378 
183 911 

97 783 
Sum

 skatt 
5 508 815 

5 473 125 
5 434 752 

5 243 602 
Frem

førbar skatt 
0 

0 
0 

0 
Å

rsresultat 
9 443 277 

9 552 119 
9 645 821 

9 380 495 
 



A
ppendiks 5 

K
ontantstrøm

budsjett 

 
2009 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 
2015 

2016 
2017 

D
riftsresultat/EB

IT 
-100 000 

-100 000 
-250 000 

-3 041 500 
15 212 998 

15 501 850 
15 402 441 

15 501 833 
16 048 194 

A
vskrivninger 

0 
0 

0 
2 791 500 

2 721 003 
2 652 650 

2 586 364 
2 522 071 

2 459 699 
Skatt 

0 
0 

0 
-2 405 626 

457 689 
2 970 506 

2 988 926 
2 498 884 

4 508 437 
FC

F til eiere og lånegiver 
-100 000 

-100 000 
-250 000 

2 155 626 
17 476 311 

15 183 994 
14 999 879 

15 525 020 
13 999 455 

Finansielle utbetalinger 
0 

0 
0 

-6 720 000 
-6 496 000 

-6 272 000 
-6 048 000 

-5 824 000 
-5 600 000 

A
vdrag / nye lån 

0 
0 

0 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
FC

F til eiere  
-100 000 

-100 000 
-250 000 

-8 297 707 
7 246 978 

5 178 660 
5 218 546 

5 967 687 
4 666 122 

  
2018 

2019 
2020 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
2026 

D
riftsresultat/EB

IT 
15 665 366 

14 797 734 
15 523 149 

13 997 955 
14 305 019 

13 334 508 
12 621 750 

11 457 731 
11 908 391 

A
vskrivninger 

2 399 178 
2 340 444 

2 283 432 
2 228 084 

2 174 339 
2 122 143 

2 071 443 
2 022 186 

1 974 323 
Skatt 

4 547 171 
3 925 747 

4 276 829 
3 992 724 

4 230 395 
4 109 090 

4 047 114 
3 866 494 

3 688 132 
FC

F til eiere og lånegiver 
13 517 373 

13 212 430 
13 529 752 

12 233 315 
12 248 963 

11 347 561 
10 646 079 

9 613 423 
10 194 582 

Finansielle utbetalinger 
-5 376 000 

-5 152 000 
-4 928 000 

-4 704 000 
-4 480 000 

-4 256 000 
-4 032 000 

-3 808 000 
-3 584 000 

A
vdrag / nye lån 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
FC

F til eiere  
4 408 040 

4 327 097 
4 868 419 

3 795 982 
4 035 629 

3 358 228 
2 880 746 

2 072 089 
2 877 249 

    



 
2027 

2028 
2029 

2030 
2031 

2032 
2033 

2034 
2035 

D
riftsresultat/EB

IT 
12 311 519 

12 039 803 
13 622 256 

13 968 357 
14 797 873 

14 356 496 
13 949 799 

13 705 037 
14 326 150 

A
vskrivninger 

1 927 808 
1 882 594 

1 838 638 
1 795 898 

1 754 333 
1 713 906 

1 674 578 
1 636 314 

1 599 078 
Skatt 

3 927 317 
3 972 399 

4 544 155 
4 760 890 

5 096 406 
5 081 394 

4 695 538 
4 718 253 

4 989 490 
FC

F til eiere og lånegiver 
10 312 009 

9 949 997 
10 916 739 

11 003 365 
11 455 800 

10 989 008 
10 928 839 

10 623 097 
10 935 738 

Finansielle utbetalinger 
-3 360 000 

-3 136 000 
-2 912 000 

-2 688 000 
-2 464 000 

-2 240 000 
-2 016 000 

-1 792 000 
-1 568 000 

A
vdrag / nye lån 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
FC

F til eiere  
3 218 676 

3 080 664 
4 271 405 

4 582 032 
5 258 467 

5 015 674 
5 179 506 

5 097 764 
5 634 405 

  
2036 

2037 
2038 

2039 
2040 

2041 
2042 

2043 
2044 

D
riftsresultat/EB

IT 
15 684 928 

16 878 082 
17 349 469 

15 164 684 
14 185 906 

14 443 141 
14 138 045 

13 504 287 
13 893 068 

A
vskrivninger 

1 562 840 
1 527 565 

1 493 224 
1 459 786 

1 427 225 
1 395 511 

1 364 619 
1 334 524 

1 305 200 
Skatt 

5 483 046 
5 935 408 

6 177 108 
5 682 101 

5 201 217 
5 369 385 

5 378 151 
5 246 356 

5 402 288 
FC

F til eiere og lånegiver 
11 764 722 

12 470 239 
12 665 584 

10 942 369 
10 411 913 

10 469 267 
10 124 513 

9 592 454 
9 795 980 

Finansielle utbetalinger 
-1 344 000 

-1 120 000 
-896 000 

-672 000 
-448 000 

-224 000 
0 

0 
0 

A
vdrag / nye lån 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

-3 733 333 
-3 733 333 

0 
0 

0 
FC

F til eiere  
6 687 389 

7 616 906 
8 036 251 

6 537 036 
6 230 580 

6 511 934 
10 124 513 

9 592 454 
9 795 980 

  
2045 

2046 
2047 

2048 
2049 

2050 
2051 

2052 
D

riftsresultat/EB
IT 

12 790 340 
12 824 163 

14 425 657 
15 305 773 

14 952 092 
15 025 244 

15 080 574 
14 624 098 

A
vskrivninger 

1 276 625 
1 248 775 

1 221 629 
1 195 166 

1 169 365 
1 144 206 

1 119 671 
1 095 741 

Skatt 
5 127 333 

5 176 798 
5 389 919 

5 665 808 
5 508 815 

5 473 125 
5 434 752 

5 243 602 
FC

F til eiere og lånegiver 
8 939 631 

8 896 140 
10 257 368 

10 835 130 
10 612 642 

10 696 325 
10 765 492 

10 476 237 
Finansielle utbetalinger 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

A
vdrag / nye lån 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

FC
F til eiere  

8 939 631 
8 896 140 

10 257 368 
10 835 130 

10 612 642 
10 696 325 

10 765 492 
10 476 237 
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