PRESSEMELDING

Kraftlaget fortsetter veksten for 5 år på rad, setter ned nettleia og bygger mer
infrastruktur enn noen gang
I 2016 satte Hemne kraftlag flere nye rekorder og passerte nye milepæler. Omsetningen
var for første gang over 100 Mill Kr og egenkapitalen er den største noen gang og nærmer
seg 150 Mill kr. Denne posisjonen er et resultat av vår mangfoldige aktivitet og lokale
forankring.
Konsernet har i dag 50 ansatte, hvorav 22 er tilknyttet nettvirksomheten og kraftomsetning. De
øvrige har sitt virke i ulike datterselskaper med forskjellige aktiviteter.
Som sedvanlig har størst fokus vært på to viktige elementer for våre kunder, nemlig
leveringssikkerhet og nivå på nettleia. Som en konsekvens av godt vedlikehold og betydelige
investeringer i linjenettet, har vi også i 2016 hatt en meget høy leveringssikkerhet. Særlig kan nevnes
at det er gjennomført meget store investeringer i linjenettet i Snillfjord.
Vi har av flere grunner klart å redusere nettleia i vårt område, hvilket er av stor betydning for både
husholdninger og næringslivet. I 2017 vil gjennomsnittlig nettleie for en normalhusholdning være
30,2 øre pr. kWh eksklusiv offentlige avgifter. Dette er en nedgang på 5 øre fra forrige år.
Gjennomsnittet i Sør-Trøndelag er 30,9 øre/kWh.
Også i forhold til kraftomsetning ser vi at våre kunder slutter godt opp om sin lokale kraftleverandør.
I en tid hvor svært mange opplever å bli oppringt med diverse «spesialtilbud», ser vi at vår lokale
markedsandel vokser.
Kraftlagets eiere, altså våre kunder, har gjennom mange år vært tydelige på at kraftlaget skal ta lokalt
samfunnsansvar i forhold til å møte den digitale hverdagen. Derfor er det investert, og vil fortsatt bli
investert i betydelig omfang for å bygge fiber og høyhastighet nett gjennom datterselskapet
HemneNett. Vi mener det er av stor betydning i forhold til fortsatt positiv utvikling i bosetting, skoleog samfunnsliv og ikke minst et velfungerende næringsliv, at vi alle skal være i stand til å nyttiggjøre
oss de endringer vi ser kommer.
Våre ulike aktiviteter yter et meget godt bidrag til det lokale samfunnsregnskapet. Dette både i form
av arbeidsplasser med tilhørende skatter og avgifter, innkjøp av varer og tjenester som primært
kjøpes lokalt og også gjennom våre ulike bidrag til ulike frivillige organisasjoner. Konsekvensen av at
Hemne Kraftlag er et lokalt eid og driftet selskap, medfører at verdiskapningen forblir i
konsesjonsområdet.

Kraftlagets resultatregnskap for 2016 (hovedtall i 1 000 kr og forrige år i parentes)
Driftsinntekter

105 388

(90 939)

Driftsresultat

5 603

( 3 583)

Finansposter

558

(673)

Resultat før skatt

6 161

(4 256)

Skattekostnader

2 050

(976)

Årsresultat

4 111

(3 280)

Videre viser regnskapet at kraftlaget har verdier som er bokført til 173 mill. kr. Av dette er 144 mill.
kr. egenkapital. Det betyr at selskapet er meget robust, og har en meget god forutsetning for fortsatt
å skulle være en viktig og langsiktig lokal samfunnsaktør.
Kraftlagets årsmøte gjenvalgte i begynnelsen av april Svein Henry Berdal og Kjell Øyasæter som
henholdsvis styrets leder og nestleder.
Ytterligere informasjon om kraftlagets virksomhet i 2016 finnes i årsmeldingen som er lagt ut på vår
hjemmeside.
Kontaktperson: Konsernleder Fartein Kjørsvik – mob. 995 61179

