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Innledning
2020 – Året for omfattende strukturelle endringer og flytting av eierskap
Basert på endringer i lovverket og påfølgende forskrift om selskapsmessig og
funksjonelt skille, besluttet eierne i mai 2020 å opprette et morselskap som er heleier
av nettselskapet Hallingdal Kraftnett AS. Strukturen vil tre i full kraft fra 1.1.2021.
Fiber infrastrukturen og bredbåndsvirksomheten er fisjonert ut i Hallingdal Fibernett
AS og Bruse AS. Dette betyr at morselskapet med nåværende navn Hallingdal
Kraftnett Holding AS har datterselskapene Hallingdal Fibernett AS, Bruse AS og
HallingKonsult AS. Hemsedal Energi innehar resterende eierskap i selskapene
Hallingdal Fibernett AS, Bruse AS og Hallingkonsult.
Øvrige eierposter ligger nå i Hallingdal Kraftnett Holding AS (HKH) som vist i
skissen under.

Om dette dokumentet
Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over de engasjement og eierskap
Hallingdal Kraftnett Holding AS har. Dette dokumentet kan således være til hjelp for
både våre eiere og allmennheten generelt. Dokumentet er offentlig tilgjengelig på
våre hjemmesider, og blir revidert og behandlet i styret hver høst.
Dokumentet skal bidra til å:
•
•
•
•

forankring og historikk bak de ulike satsingene
gi en oversikt over hvilke eierposisjoner selskapet har, og hvilke aktiviteter selskapet
har
si noe om hvorfor selskapet har engasjert seg
forklare hvilken rolle selskapet ser for seg å ha framover i det enkelte
selskap/aktivitet

1.

Forankring og historikk
For å gi et korrekt bilde av bakgrunnen for de engasjement selskapet har foretatt seg
innenfor blant annet breiband og deltaking i lokal næringsutvikling, så er det viktig
og kjenne til historikken.
HKH si kjerneverksemd er å arbeide for ein sikker, økonomisk og rasjonell overføring
av el-kraft i konsesjonsområdet. I HKH sine vedtekter heter det videre at
«Hallingdal Kraftnett A/S kan delta i annen forretningsvirksomhet som hører
naturlig inn under eller er beslektet med virksomheten»
I perioden mellom 1996 og 2003 var det mange drøftinger blant eierne om ulike måter
å ta utbytte fra selskapet. Etter en lang rekke møter og en omfattende saksbehandling
endte man opp med en konklusjon om at det ikke var grunnlag for og endra
vedtekter/aksjonæravtale for å kunna ta ut tradisjonelt utbytte av selskapet. Derimot
var det enighet om at HKN heller skulle bidra til lokal næringsutvikling.
På HKN sitt styreseminar i Vikersund 22.10.2002 la ordførar Audun Aasheim fram et
notat på vegne av ordførerne i Hallingdalskommunene der det gjekk fram at eierne
av HKN hadde følgende forventninger til selskapet:
1. at selskapet yter avkastning i form av direkte utbytte eller utbytte som renter på
ansvarleg lån, eller
2. at selskapet tar på seg en rolle som motor i utvikling av regionalt næringsliv,
(her er nevnt breibandsutbygging, kartkontor o.l.) eller
3. at selskapet konsentrerer seg om tradisjonell nettdrift, eller
4. at selskapet bidrar til et tett og nært samarbeid med de andre kommunalt eide
kraftselskapa i Hallingdal (Ustekveikja Energi og Hallingkraft).
Konklusjonen her var at, så lenge det ikke var grunnlag for endring av
aksjonæravtalen, så skulle HKN benyttes som et redskap for utvikling av regionalt
næringsliv.
På eiermøte i HKN på Gol 16.12.2003 ble dette bekreftet. Det ble presentert fire
aktuelle hovedområder pluss tre bi-områder, der det kunne vere aktuelt at HKN
engasjerte seg for å oppfylle eiernes ønsker.
Eierne sluttet seg til innholdet i dette notatet og gjennom behandlinga gikk det fram
at eierne var positive til alle engasjementa. Særlig stor vekt la eierne på
bredbåndsutbygging, og presiserte dette i følgende vedtak:
«Styret for HKN AS og eierne konstaterer at det ikke foreligger enighet om å omgjøre
aksjekapital til lånekapital. Eierne vil derimot uttrykke et felles ønske om at styret
for HKN engasjerer seg i utbygging av bredbåndsnett i Hallingdal. Investeringene må
tilpasses…»
Reguleringen av nettselskapet (monopolvirksomheten) blir gjort gjennom rammene
som NVE gir som igjen er basert på vedtak i Stortinget. Lov om selskapsmessig og
funksjonelt skille ble vedtatt i Stortinget i 2017. Dette trer i kraft i 2021. Både
selskapsmessig skille og funksjonelt skille vil gjelde HKN siden vi har mer enn 10 000

kunder (HKN har mer enn 26500 kunder). Selskapsstrukturen som ble besluttet i mai
2020 er vist tidligere.

2.

Rollefordeling
HKH med datterselskap er et aksjeselskap og dermed underlagt Aksjeloven. Dette
medfører at det påligger styret i selskapet et selvstendig ansvar for å forvalte
ressursene i selskapet på en best mulig måte, der den overordna oppgaven for styret
er å bidra til at selskapet leverer et best mulig resultat for eierne sine med basis i
vedtektene.
Når det gjelder i hvilken grad et aksjeselskap skal engasjere seg i andre selskap ved
for eksempel kjøp av eierandeler, så har styret ansvaret for disse valgene, så lenge det
ligger innenfor rammene nedfelt i aksjonæravtale, vedtekter og styreinstruks.
I tillegg til den informasjonen som blir gitt på generalforsamlinger, så blir eierne hvert
år invitert til eierseminar/eiermøte der de har blitt informert om de ulike selskap,
prosjekt og aktivitetar selskapet har engasjert seg i. I tillegg har en også aktivt stilt seg
til disposisjon for å informere i blant annet kommunestyrer.

3.

Oversikt over selskap HKH er involvert i

Bruse AS
Bruse AS ble etablert 1.1.2017 med det formål å levere verdiøkende produkter og
tjenester med basis i fiber infrastruktur, primært i Hallingdal. Selskapet ble etablert
på basis av Hallingdal Kraftnett AS’ initiativ. I dag er Bruse AS eid av Hallingdal
Kraftnett AS (88,2%) og Hemsedal Energi AS resterende.
Bruse AS bygger videre på Hallingdal Breiband AS sine kunder, hvor hele
virksomheten (kunder og noe sambandsnett; fiber, coax og radio) ble kjøpt og
overført til Bruse AS. Styret behandla saken i sak 32/16.
Bruse AS har i dag en avtale om leveranse av Altibox produkter til sine kunder.
Tjenesten driftes på den fiber infrastrukturen HKN (nå Hallingdal Fibernett AS) har
bygd opp. Bruse AS har løftet tungt de siste år med en kundevekst fra ca 1400 til å
passere 5000 Altibox kunder i dag.

Framtidsutsikter
Det har vært gjennomført store strukturelle endringer i 2020. Alle ansatte i
fibervirksomheten i Hallingdal Kraftnett AS ble flyttet til Bruse AS.
Vi mener at selskapet representerer en av de aller mest relevante og framtidsretta
tjenestene som eksisterer. Næringsliv, turisme, utvikling av andre næringer og
innovasjon vil ha stor glede av en solid fiber infrastruktur med en attraktiv
tjenestetilbyder på toppen. Bruse AS representerer alt dette og vi ønsker å
videreutvikle selskapet og har et langsiktig perspektiv på denne investeringen.

Omsetning og resultat
År
2019
2018
2017

Omsetning
[mill.kr]
30
22,6
14,7

Resultat
[mill.kr]
-2,7
-1,6
-0,8

Bruse har investert betydelig og hatt en enorm kundevekst som gir utslag i
resultatutviklingen. Det har dessuten vært en hard konkurransesituasjon om å bygge
infrastrukturen, til glede for forbrukerne.

Hallingdal Trepellets AS
Kort om selskapet
HTP ble stiftet i 2004 med det formål å produsere og selge tørr flis og
trepellets basert på kortreist trevirke samt utnytte inntil 30 GWh spillvarme
fra forbrenningsanlegget i Kleivi. HTP er lokalisert i Kleivi næringspark og
har p.t. 9-10 tilsette.

Etter igangkjøringen i 2007 har fabrikken vært rammet av tre branner som alle
har forårsaket relativt store skader og har dessverre satt utviklingen av
fabrikken og selskapet tilbake gjentatte ganger.
Dette, sammen med ugunstige markedsforhold og stigende råvarepriser, har
ført til at selskapet har slitt med svake resultat og dårlig likviditet. Situasjonen
har nå endret seg i positiv retning.
HTP leverar om lag 25 000 tonn trepellets kvart år som tilsvarar ca 122,5
GWh/år (til samanlikning leverar HKN om lag 620 GWh elektrisk energi per
år).
Ved oppstartinga var eierforholdet slik:
Viken Skogeierforening:
28 %
Ustekveikja Energi:
22 %
HKN
22 %
Hallingdal Renovasjon:
17%
Miljøvarme:
11%
Eierforholdet i HTP er nå:
Viken Skog SA:
42,6 %
Hallingdal Kraftnett AS:
30,8 %
Ustekveikja Energi AS:
26,6 %
HKN sin rolle i selskapet er å væra en langsiktig aktør som kan være med å
sikre regionalt eierskap og regionale interesser.

Bakgrunnen for at HKN gjekk inn i selskapet
Selskapet så på dette som en svært gunstig satsing innenfor energiproduksjon
og avlasting av strømnettet der stikkorda var:
- produksjon av en miljøvennlig energibærer
- økt bruk av biomasse til oppvarming lokalt ville føra til dempa press på
kraftnettet i høylastperioder
- et viktig bidrag for å oppfylle regionale (og nasjonale) klimamålsettinger
- viktig for den lokale skogsnæringa gjennom avsetning av lokalt skogsvirke
- utnytting av overskuddsvarme fra Hallingdal Renovasjon
- skape lokale arbeidsplasser
- nødvendig å ha lokale og langsiktige aktører som kunne ta ansvar for å dra
i gang et tungt og viktig prosjekt
Beslutning om å gå inn i HTP ble først behandlet av styret i HKN i sak 11/04
og i sak 24/05.

Oversikt over omsetning, resultat og økonomi:

År

2010
2011
2012
2013

Omsetning
[mill.kr]
24,6
22,8
25,5
37,8

Resultat
[mill.kr]
-5,1
-11
-5,5
-0,05

Totalt
utbytte [i
1000 kr]
-

2014
2015
2016
2017
2018
2019

35,5
31,8
40,0
43,1
45,5
47

0,7
0,6
1,22
1,54
0,58
-4,1

600
600
-

Tabell 1 – HKN’s andel av utbytte er 30,8% av totalbeløpet som er vist i tabellen.

HKN har totalt gått inn med omlag 16,2 Mkr.
I forbindelse med eiermøtet 2.juli 2014 ble lånet omgjort til ny aksjekapital. Se
mer under avsnittet framtidsutsikter.

Framtidsutsikter
Selskapet har i dag tilstrekkelig likviditet og god produksjon. Det er i tillegg
inngått avtale med Moelven Soknabruket om sikkerhet i leveransene for å
unngå problemer hvis produksjonen skulle stå stille en periode. Dette bidrar i
betydelig positiv retning og vil redusere selskapets sårbarhet.
Med en stor avtale om leveranse på fastpris (til Fortum - uten mulighet for
prisjustering) ble 2018 et svært utfordrende år. Nå er denne avtalen
reforhandlet.
Det er nå også inngått flere avtaler om leveranse til asfaltverk. Dette er svært
positivt fordi uttaket av pellets er på den varme tiden av året og sørger for
jevnere salg.
Det er grunn til å tro at det vil bli økende etterspørsel etter CO2-nøytrale
energibærere framover. Det vil trolig også være viktig for framtiden til
Hallingdal Renovasjon at de kan utnytte overskuddsvarmen fra
forbrenningsanlegget.
I eiermøte 2. juli 2014 ble det vedtatt å sette ned aksjeverdien til null og
samtidig slette gjeld som HTP hadde ovenfor eierne. Gjeld ble omgjort til ny
aksjekapital. De gamle eierne fikk tilbud om å gå inn med ny aksjekapital som
kontantinnskudd. Hallingdal Renovasjon og Miljøvarme valgte ikke bli med
på eiersiden lenger. De nye, nåværende, eierne av HTP etter 2.juli 2014 er:
Viken Skog SA:
Hallingdal Kraftnett AS:
Ustekveikja Energi AS:

42,6 %
30,8 %
26,6 %

Det ble inngått en 10 års varmeavtale med opsjon på nye 10 år med Hallingdal
Renovasjon.
Viken Skog SA har fått innløst eiergarantiene for ubetalt tømmerleveranse
tilsvarande 10 mill.kr.
Audun Grynning er Hallingdal Kraftnett sin representant i styret.

HallingKonsult AS
Kort om selskapet
HallingKonsult AS ble stiftet i 1993 med formål om å utvikle og selge
dataprogram for everksbransjen. HKN kom inn i selskapet i 2000 og det har nå 9
ansatte og har utvida virksomheten til å omfatta kart- og oppmålingstjenester,
arealplanlegging og konsulenttjenester innenfor breibandsutbygging. Selskapets
kontor er lokalisert i Flå.
Eiere:
HKN
Hemsedal Energi

82 %
18 %

Bakgrunn for at HKN gjekk inn i selskapet
Da HKN gikk inn i selskapet var det blant annet fordi man så mange
synergier mellom selskapene i utvikling, markedsføring og salg av
programvare som HKN hadde stor nytte av. Senere har selskapet også utvida
virksomheten til å være oppmåling og karttjenester, som også er svært viktig
for HKN. Videre har HaKo opparbeidd en betydelig kunnskap innenfor
bredbånd og har hatt prosjektledelsen i bredbåndsprosjektene i Hallingdal
Kraftnett AS.
Utover dette har det vært viktig å bidra til oppbygging av lokale
arbeidsplasser.
Beslutningen om å gå inn i HaKo ble først behandlet av styret i HKN i sak
25/98 og i sak 28/98.

Omsetning og resultat

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Omsetning
[mill kr]
7,6
7,7
7,9
8,0
8,6
9,9
10,2
11,0
12,5
12,3

Resultat
[tusen kr]
347
-122
-650
259
432
712
766
890
765
603

HKN kjøpte selskapet for 1,3 Mkr.

Utbytte
[tusen kr]
500
600
500
-

Framtidsutsikter
Selskapet har basert seg på lokal kompetanse, men har i tillegg «hentet hjem»
og gitt arbeid til flere personer. HaKo har utviklet et tett samarbeid med REN
(Rasjonell Elektrisk Nettdrift) som er et nasjonalt selskap eid av e-verka i
Norge.
HKN forventer at selskapet tilpasser seg og ser etter andre forretningsmessig
relevante og beslekta områder for å videreutvikle seg.
Knut Markegård (HKN) er styreleder. Styremedlem fra Hallingdal Kraftnett
AS er Karsten Ekeren. Dette vil endres i 2021 da ny lov om funksjonelt skille
trer i kraft.

Torpomoen Drift AS
Kort om selskapet
Torpomoen Drift AS (TD) ble stiftet i kjølvannet av Forsvaret sin nedlegging
av Torpomoen leir.
Det ble da stiftet et selskap som skulle ta seg av utleie og drift av anlegg og
bygningsmasse på Torpomoen, samt arrangere kurs og konferanse, herunder
overnatting og servering samt salg av vernetøy. Torpomoen består i dag av 19
ulike bedrifter med i alt ca 50 tilsette.
Eiere:
HKN
Oland Eiendom:
Gjensidige Hallingdal
Hallingdal Brann- og Redning
NLA
Andre

18 %
36 %
18 %
10 %
10 %
8%

Bakgrunnen for at HKN gjekk inn i selskapet
Da HKN gikk inn i selskapet var det fordi HKN hadde en egeninteresse av å
etablere seg med sin DLE-avdeling (Det Lokale Eltilsyn) på Torpomoen. Dette
for å forsøke å etablere et felles miljø med andre tilsynsetater. Utover dette
benytter HKN Torpomoen til det meste av sine interne samlinger, kursing,
opplæring og sertifisering av eget mannskap. Dette er blant annet
Sikkerhetsforskrifter/FSE, førstehjelp, varme arbeid og HMS.
Med bakgrunn i HKN’s rolle som samfunns- og næringsutvikler var det
naturlig å engasjere seg i et prosjekt som Torpomoen Drift. Der kunne HKN, i
tillegg til sine egeninteresser, delta i oppbygging av en næringspark etter at
Forsvaret avviklet sin virksomhet med et betydelig antall arbeidsplasser.
Beslutning om å gå inn i TD ble behandlet av styret i HKN i sak 23/05.

Omsetning og resultat
Det er stor aktivitet i selskapet, med økt omsetning, men TD har de siste årene
hatt utfordringer med inntjeningen.

År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Omsetning
[mill.kr]
5,9
5,5
5,7
7,2
7,5
8,7
9,9
8,5
9,7

Resultat [i 1000 kr]
470
128
0
92
337
180
0
-349
-216

HKN har så langt gått inn med 270 kkr samt finansiert smarthus teknologi og
leid lokaler til et demorom. Dette er i ferd med å avvikles.
Eierne har så langt ikke tatt utbytte i selskapet.
Framtidsutsikter
De siste to årene har vært utfordrende for selskapet med dårligere inntjening
på grunn av noen feilslåtte initiativ som skulle skaffe mer inntekter. Disse
tiltakene bidro dessverre i negativ retning.
Framover ser man grunnlag for økt aktivitet på Torpomoen, blant annet
gjennom at Norsk Luftambulanse har lagt sitt utviklingssenter dit. Dette har
styrka Torpomoen som rednings- og øvingspark. Brann og politi er også
sentrale kunder på Torpomoen.
Torpomoen Eiendom bygde nytt kontorbygg som ble fullført i juni 2012.
En viktig del av motivasjonen var at Hallingdalsregionen kunne få økt
kompetanse innanfor brann, røykdykking og redning.
Nye initiativ og god støtte fra lokale aktører bidro til at Torpomoen drift i
2018 åpnet et nytt øvelseshus. HKN’s bidrag til dette var å levere smarthus
teknologi som har et potensiale til å gjøre øvelsene mer reelle og å hente ut
erfaringer ved bruk av teknologi for de som øver her. Det er håp om at dette
ytterligere skal øke aktiviteten på Torpomoen.
Knut Markegård er Hallingdal Kraftnett sin representant i styret.

Flå IT-senter AS
Kort om selskapet
Flå IT Senter (FITS) vart stifta i 2001 i kjølvannet av nedlegging av HKN sitt
avdelingskontor på Flå. Det ble da stiftet et eiendomsselskap som skulle eie,
utvikla og leie ut gamle Flå Spareforening sitt bygg på Flå østside.
FITS har ingen tilsette, men kjøper merkantile og praktiske tjenester av HaKo
og HKN.
Eigarar
HKN
Flå kommune

50 %
50 %

Bakgrunn for at HKN gjekk inn i selskapet
Da HKN la ned sitt avdelingskontor på Flå med tilhørende arbeidsplasser var
det behov for å kompensere for dette. Ettersom HaKo hadde behov for mer
plass var det en naturlig løsning at en sammen med Flå Kommune etablerte et
eiendomsselskap som kunne utvikla et godt miljø for blant anna
HallingKonsult AS.
Beslutning om å gå inn i FITS ble behandla av styret i HKN i sak 01/01 og i
sak 31/02.

Omsetning og resultat
Selskapet har dei siste åra hatt en stabil omsetning med et forsiktig positivt
resultat.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Omsetning
[i 1000 kr]
155
145
147
162
143
151
159
168
154

Resultat
[i 1000 kr]
78
57
68
99
39
29
47
47
45

HKN har så langt gått inn med 200 kkr. I tillegg er det ytt et lån på 700 kkr
(igjen stående er 300 000 kr). Eierne har så langt ikke tatt utbytte i selskapet.

Framtidsutsikter
Eierne av FITS har ikke store ambisjoner for selskapet, men vil etterstrebe å
tilby rimelige kontorlokaler i Flå sentrum. Det er konkurranse om utleie av
lokaler i Flå etter større utbygginger her de siste åra. HKN ønsker å selge
bygget til HaKo.
Kåre Trillhus er Hallingdal Kraftnett sin representant i styret.

Kittilsviken Kraftverk AS
Kort om selskapet
Kittilsviken Kraftverk AS (KK) er et minikraftverk med installert effekt på
2.000 kW og en estimert årlig produksjon på 6,6 GWh. Kraftverket er
lokalisert i Gulsvik, Flå.
Eiere:
HKN
Amund Kittilsviken

20 %
80 %

Bakgrunn for at HKN gikk inn i selskapet
Grunneier Amund Kittilsviken hadde et ønske om at HKN med sin ekspertise
skulle gå inn og tilføre selskapet kunnskap rundt utbygging og drift.
Siden det var planar om mange småkraftverk i Hallingdal, som også skulle
knyttes til HKN sitt nett, så kunne det vere fornuftig for HKN å tilegne seg
kunnskap på dette relativt nye fagområdet.
Beslutning om å gå inn i KK ble behandlet av styret i HKN i sak 08/06.
Omsetning og resultat
KK har stort sett hatt stabil produksjon med positive resultat.
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Omsetning
[mill. kr]
2,3
2,2
1,4
1,4
1,5
1,1
2,0
2,2
2,4
2,7

Resultat
[i 1000 kr]
580
511
131
196
187
0
1 133
722
724
1 176

Utbytte til HKN
[i 1000 kr]

80
80
40

KK fikk i 2016 innvilga grønne sertifikat.
HKN har så langt gått inn med 125 kkr.

Framtidsutsikter
Eierne av KK har planer om å drive kraftverket vidare, men det er p.t. ikke
planar om store ut- eller ombygginger. Inntektene er svært avhengige av
strømprisen.
Kåre Trillhus er Hallingdal Kraftnett sin representant i styret.

Hallingdal Bio Energi AS
Kort om selskapet
Hallingdal Bioenergi AS (HBE) sitt formål er og utvikla, bygge ut og drifte
energisentraler for produksjon av elkraft og/eller varme, varmenett eller
tilhørande virksomheter.
HBE ble stiftet i 2007 og har forretningsadresse Kleivi. Selskapet eier og driver
en mindre energisentral ved Geilo ungdomsskole og har eierandeler i et større
anlegg i Hemsedal Skisenter. Selskapet har tidligare delvis hatt en person i
20 % stilling, men har ingen ansatte nå. Driftsdelen som selskapet hadde
tidligere er overført til Hallingdal Trepellets AS.
Eiere:
HKN
Ustekveikja Energi
Hallingdal Renovasjon

33,3 %
33,3 %
33,3 %

Bakgrunn for at HKN gikk inn i selskapet
HKN ønsket å stimulere til økt bruk av bio-brensel i Hallingdal.
Beslutning om å gå inn i HBE ble behandlet av styret i HKN i sak 31/07.

Omsetning og resultat
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Omsetning
[i 1000 kr]
87
256
108
0
0
0
0
0
0
0

Resultat
[i 1000 kr]
-301
-7
-1141*
-63
-20
-849**
-56
-23
-49
-20

* I 2012 måtte det gjennomføres en nedskriving av aksjekapitalen i Hemsedal
Bioenergi. Nedskriving med 1 million kroner er gjort i 2012.
** I 2015 måtte selskapet ta avskrivinger av aksjekapitalen i Hemsedal og Geilo
bioenergi.
HKN har så langt gått inn med 1,2 Mkr. Eierne har ikke tatt utbytte i
selskapet.

Framtidsutsikter
Eierne har ikke planar om å driva selskapet vidare alene. Styret vil med
grunnlag i selskapets situasjon vurdere muligheter for at det kan selges eller
slås sammen med andre aktuelle selskap, og at datterselskapene
restruktureres.
Da det er vanskelig å få til kapitalutviding lokalt i Hallingdal, blir det arbeida
med å få til et samarbeid med en større aktør. Dette arbeidet har så langt ikke
ført til noe resultat.
Det er aktivitet i Hemsedal som kan gjøre selskapets eierpost i Hemsedal
Bioenergi relevant og bidra positivt til selskapets økonomi.
Selskapet har ingen salgsinntekter i driften, men samtidig er det ingen
lønnskostnader og lave driftskostnader i selskapet. Kostnadene er knyttet til
nødvendig regnskapsføring og revisjon av selskapet.
Selskapet har tapt over halvparten av selskapets aksjekapital, men kan med
tilgjengelige omløpsmidler drifte flere år.
Audun Grynning er Hallingdal Kraftnett sin representant i styret.

iGlobalTracking AS
iGlobalTracking AS var lokalisert på Torpomoen og utviklet en skybasert IoT
plattform for innsamling, behandling og videredistribusjon av store mengder
data. Blant annet en alarm- og responssenter løsning. Selskapet jobbet tidligere
med flere interessante vertikaler innenfor helse og industri. Dessverre var det
ikke grunnlag for å fortsette aktiviteten på Torpomoen.
Selskapet ble fra 2018 betydelig restrukturert, og det ble etablert et amerikansk
selskap som i dag har sin første kommersielle leveranse til en kunde i USA.
Selskapets fokus er betydelig spisset og innebærer nå primært falldeteksjon.
Markedspotensialet er stort og selskapet har fått nye eiere som Investinor,
Momentum og Northscaler.
Våren 2018 ble det gjort en stor innsats for å sikre selskapet likviditet til å satse
internasjonalt. Selskapet har vært gjennom flere kapitalinnhentingsrunder.
HKN har benyttet seg av IGT’s systemer og kompetanse i et
innovasjonsprosjekt godkjent av Skattefunn som går på
nettstasjonsovervåking. Dette har bragt stor oppmerksomhet i bransjen og er
noe av årsaken til at HKN har blitt nominert til årets innovasjonsbedrift i
Distriktsenergi (67 energiselskap i Norge).
Styret behandlet inntreden i selskapet i sak 29/16 og har deretter fulgt
selskapet tett med egen styrerepresentant i selskapet.
Selskapet vil i oktober 2020 endre navn til DELE Health Tech AS.
Se www.igt-technology.com

Framtidsutsikter
Selskapet ble svært hardt rammet av Covid-19 pandemien i 2020. Akkurat da
selskapet fikk sin første kommersielle avtale i USA ble det full «lock-down» og
selskapet stoppet sine installasjoner av falldeteksjonssystemer. Til tross for
den svært utfordrende situasjonen er tjenesten aktualisert. Det er mer et
spørsmål om hvor lenge likvidene holder og når markedet åpner opp igjen.
Med nye eiere og profesjonelle investorer (blant annet Investinor og
Momentum) har selskapet fått bedre forutsetninger for å lykkes, men det er
fortsatt forbundet med svært høy risiko. HKN har gått inn med ca 12 millioner
kroner.

Omsetning og resultat

År
2017
2018
2019

Omsetning
[i mill. kr]
1,2
4,2
2,3

Resultat
[i mill. kr]
-19,6
-10,5
-8,1

Andre selskap HKN har eierinteresser i
HKN er inne på eiersiden i fem bransjeorienterte selskap.

REN AS (Rasjonell Elektrisk Nettdrift)
Dette er et selskap som er eid av en lang rekke e-verk i Norge.
Formålet er å effektivisere, standardisere og å gi anbefalinger innen
arbeidsprosesser, metoder og materiell i everksbransjen.
HKN har ein eierandel på 2,6 % (11 aksjer).
HKN har gått inn med 300 000 kr.
www.ren.no

Nettalliansen AS
Dette var fra starten et interessesamarbeid sammensatt av åtte everk i Østfold,
Telemark, Buskerud og Oppland. I løpet av 2014, 2015 og 2016 har det
kommet flere nye selskap inn på eiersiden og teller i dag 45 selskap.
Formålet er først og fremst å gjøre felles anskaffelser, bedre samhandling, å
tilrettelegge for å gjøre ting sammen og på samme måte. NA samarbeider også
på kompetanse, IT sikkerhet, innovasjon og digitalisering.
Fellesprosjektet som dreide seg om å installere de nye AMS målerne var en
stor suksess.
HKN har en av 45 aksjer i selskapet.
HKN har så langt gått inn med 20 kkr.
Audun Grynning er Hallingdal Kraftnett AS sin representant i styret.
www.nettalliansen.no

ATB Nett AS
Dette er et interessesamarbeid sammensatt av fibereiere i Agder, Telemark,
Sogn og Fjordane og Buskerud. Formålet er først og fremst å kunne tilby et
felles transportnett på tvers av regioner. Dette gjør det mulig å få avtaler med
store aktører som tele/mobilselskap.
Hallingdal Kraftnett gikk inn på eiersiden i dette selskapet i 2013. Se for øvrig
www.atb-nett.no
HKN har ein eigardel på 14,29 % (20 aksjar)
HKN har så langt gått inn med 50 kkr.
Selskapet genererer ca 2 millioner kroner i inntekt for HKN hvert år.
Jørn Corneliussen er Hallingdal Kraftnett sin representant i styret.

Pratexo Inc
Hallingdal Kraftnett AS gikk i 2019 inn med ca 250 000 kr i dette nyetablerte
selskapet for å få 10% eierskap. Dette var mulig fordi HKN har bidratt med
både kompetanse og midler inn i samarbeidskonstellasjonen rundt selskapet
IGT AS. Selskapet baserer sin virksomhet på å tilby distribuerte skytjenester
basert på sin unike programvare og maskinvarer som kjører på mange små
datamaskiner i motsetning til de klassiske sentraliserte datasentrene.
Selskapet ble etablert av selskapene Northscaler (80%), IGT AS (10%) og HKN
(10%).
Teknologien kan bety mye for HKN’s overvåking av strømnettet i tillegg til å
utnytte kapasiteten i HKN’s fibernett betydelig mer til eget bruk. Kostnader
for kommunikasjon og databehandling forventes å stige betydelig i framtiden
og det er mulig å motvirke dette ved å etablere egne løsninger. Den unike
muligheten for å hente inn data, prosessere data lokalt og videresende
relevante data kan løse noen av utfordringene med store datamengder og
potensielt skape verdier for eierne gjennom å tilby kapasitet til andre.
Teknologien kan brukes i både industrielle og «massemarked» applikasjoner
slik som velferdsteknologi, smarte hjem og energistyring generelt.
For HKN er det viktig å møte det grønne skifte og å legge til rette for optimal
drift av nettet. Denne teknologien muliggjør det, samtidig som vi
tilgjengeliggjør våre egne data og kan se de i en større sammenheng – noe som
er avgjørende for et effektivt og fleksibelt energiselskap i framtiden.
HKN har kjørt et prosjekt sammen med Praetexo som er godkjent av
Skattefunn og NVE. Dette har medført at HKN nå har 20 enheter installert i
nettstasjoner som henter inn og videreformidler utvalgte driftsdata.
www.praetexo.com

Hallingdal Næringshage AS
HKN gikk inn som 15% eier i selskapet i august 2019. Dette for å bidra til
næringsutvikling i Hallingdal. Eierne ønsket at HKN skulle gå inn med støtte.
I tillegg til aksjekapital på ca 200 000 kr har gått inn med 1,5 millioner kroner
over tre år (2019, 20,21).
År
2019
Se www.nhage.no

Omsetning
[i mill. kr]
5

Resultat
[i mill. kr]
0,3

4

Andre prosjekt HKN engasjerar seg i
Breibandsutbygging i Hallingdal
HKN har bygd ut et omfattende bredbåndsnett i Hallingdal.
Nettet består nå av godt over 1000 km fiberkabel. I tillegg etableres det et
direkte samband mellom Hallingdal og Oslo. HKN bygger fibernett der ingen
andre kommersielle aktører vil bygge. For å bygge ulønnsomme prosjekter må
HKN også bygge de lønnsomme samt søke på offentlige midler som gjør at
flest mulig kan få et bredbåndstilbud i Hallingdal. Dette er ekstremt viktig for
regionen og skaper store positive ringvirkninger.
Så langt har HKN investert om lag 250 millioner kroner (netto).
I tillegg kommer i underkant av 14,6 millioner kroner i statlige midler
(NKOM) og andre kundebidrag slik at totalen har passert 300 millioner
kroner. Denne utbyggingen har i tillegg skapt mange nye arbeidsplasser i
Hallingdal blant entreprenører.
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Omsetning
[Mkr]
5
5,9
7,6
9
10
10,9
13,9
13,8
16
19,3

Resultat
[Mkr]
-1,07
0,78
0,49
-0,21
-0,10
-0,62
-3,36
-2,75
-1,9
-0,7

Geovekstprosjekt i Hallingdal
HKN har gjennom mange år deltatt i Geovekstprosjektene i Hallingdal. Disse
prosjektene er i regi av Statens Kartverk og har som mål å etablere gode
digitale kartverk med oppdaterte flyfoto for området. HKN har deltatt i
Geovekstprosjekt for alle kommunene.
Så langt har HKN ytt tilskudd på omlag 1,1 millioner kroner i tillegg til at vi
bidrar med vedlikehold.

Energi- og Klimaplan for Hallingdal og Valdres
Prosjektet bestod i sin tid av kommunane, renovasjonsselskapa og
energiselskapa i begge dalførene. Det er ingen aktivitet her nå og er kun av
historisk interesse.

I denne klimaplanen ble det definert noen konkrete mål som krevde til dels
store investeringer.
Hallingdalsregionen har gjort en god del for å oppfylla disse målene, blant
annet gjennom satsingen på Hallingdal Trepellets AS og Hallingdal Bio Energi
AS.
Det ble også definert et mål i planen angående ladestasjoner for elbiler. Med
bakgrunn i dette ble det investert i fem hurtigladestasjoner for elbiler i Flå,
Nes, Gol, Ål og på Geilo. Disse driftes av Grøn Kontakt. HKN investerte
omlag 2,3 Mkr i dette, men overlater i 2020 dette til kommersielle aktører.

Sponsorverksemd
HKN yter hvert år ca 450 000 kroner i sponsormidler til diverse regionale
aktiviteter og kulturliv. Det ble i 2020 bestemt at Regionrådet disponerer
300 000 av disse midlene hvor 100 000 kr er øremerket Hallingdal
Fotballklubb.
I tillegg yter HKN driftsstøtte til Hallingdal Næringshage AS med 500 000 kr i
2020. HKN bidro også med 400 000 kr i 2019 og vil også bidra i 2021. Etter
dette skal HNH stå på egne bein.

