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Ny giv for vannkraft til fattige land
Norfund har solgt alle sine ei-
erandeler i vannkraftanlegg i 
Sør-Amerika og India til Stat-
kraft. Samtidig har vi overtatt 
100 prosent av SN Power. Disse 
transaksjonene, som er de stør-
ste i Norfunds historie, viser at 
investeringer i ren energi i utvi-
klingsland kan gjøres lønnsomt, 
og at det nytter å reinvestere rea-
liserte verdier til prosjekter i land 
med større behov. 

I 15 år har Norfund og Statkraft 
samarbeidet om å bygge vannkraft 
i utviklingsland 
gjennom SN Po-
wer. Ambisjonen 
var å bygge et sterkt 
kompetansemiljø 
og en solid porte-
følje som gradvis 
skulle flyttes mot 
fattigere land, sær-
lig Afrika sør for 
Sahara. 

Men nå skiller 
Norfund og Stat-
kraft lag. Norfunds 
salg av alle eieran-
deler i vannkraftverkene i Brasil, 
Chile, Peru og India (via SKIHI) 

er en naturlig del av vår langsik-
tige strategi for å omplassere ka-
pital til fattigere land.

Statkraft har valgt å endre sin 
strategi til å fokusere på færre 
markeder som hovedsakelig er 
mellominntektsland. Fortsatt 
felles eierskap i SN Power ble da 
dessverre umulig. 

SN Powers investeringer har 
vist seg å være lønnsomme over 
tid. Særlig har investeringene i 
Sørøst-Asia (Filippinene og Laos) 

gitt god avkastning. 
Samlet over 15 år har 
våre investeringer gitt 
en årlig avkastning på 
over 10 prosent. 

Resultateffekten 
for 2017 av Norfunds 
investeringer i SN 
Power og SKIHI er 
omlag 1,5 milliarder 
kroner. Dette belø-
pet er et resultat av 
transaksjonene og av 
utbytte og resultatan-
del fra SN Power, og 

er penger som Norfund nå skal 
reinvestere i vannkraftverk i fat-

tige land, hovedsakelig i Afrika 
sør for Sahara. 

Og vi mener det er mulig å lyk-
kes i Afrika! Det kan bli utfor-
drende, men vi er overbevist om 
at et kommersielt og høykompe-
tent investeringsselskap som SN 
Power vil klare å mestre risikoen 
i disse markedene. Det er gledelig 
å se at en rekke private utbyggere 
også retter blikket mot det afri-
kanske kontinentet – til tross for 
at både den kommersielle risiko-
en i markedet og omdømmerisi-
koen hjemme er høyere her enn i 
andre deler av verden. Scatec So-
lar er et godt eksempel. 

SN Power er og vil fortsatt være 
Norfunds viktigste verktøy for ut-
bygging av vannkraft – det eneste 
ren energi-alternativet som kan 
erstatte fossilt brennstoffs egen-
skaper og gi stabil energi døgnet 
rundt. Og  som vi har erfart i Nor-
ge, vannkraften er nesten evigva-
rende. Vind og sol er dog viktige 
substitutter. 

SN Power vil fortsatt ha som 
mål å oppnå markedstilpasset 

avkastning på investert kapital 
og derigjennom gjøre denne type 
investeringer attraktive også for 
flere private investorer. Salget av 
eierandelene i Sør-Amerika og 
India gjør det mulig å omplassere 
betydelig kapital til fattigere land. 
En rekke prosjekter er i pipeline. 
Herunder mulige nye vannkraft-
verk i Rwanda, Laos, Myanmar, 
Filippinene, Zambia og Uganda.

Når SN Power fra nå av kan fo-

kusere kun på de områdene i ver-
den med størst behov for ny ener-
gi, jobbe tett med lokale partnere 
og etablere seg i de regionene vi 
skal operere, er vi overbevist om at 
selskapets evne til å skape verdier 
og megawatt vil øke. Og da også bi-
dra til å skape jobber, økonomisk 
vekst og fattigdomsreduksjon. 

��Kjell RolaNd, 
adm. direktør i Norfund
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Det er 
gledelig 

å se at en rekke 
private utbyg-
gere også retter 
blikket mot 
det afrikanske 
kontinentet

Samlet over 15 år har våre investeringer 
gitt en årlig avkastning på over 10 prosent

Det nytter å reinvestere realiserte verdier til prosjekter 
i land med større behov, skriver Kjell Roland i Norfund.


