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1. Formål 

Denne policyen skal bidra til at Eidsiva har en optimal håndtering av finansiering, valuta 

og finansiell krafthandel tilpasset ønsket risikonivå.  

2. Målgruppe 

Denne policyen med tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i konsernet hvor 

Eidsiva har kontrollerende innflytelse enten gjennom eierskap og/eller avtaler, med 

mindre det er gjort unntak av konsernsjefen. Så langt mulig og hensiktsmessig skal 

policy også gjelde selskaper hvor Eidsiva har en eierandel på 50 prosent eller lavere.  

 

3. Prinsipper 

 Eidsiva skal kun ta posisjoner innen finans eller valuta relatert til normal drift og 

prosjekter.  

 Finanssjef fastsetter prinsipper for operativ likviditetsstyring i konsernet. 

 All ekstern finansiering i konsernet besørges sentralt. Virksomhetsområdene låner 

og plasserer likviditet i morselskapet. 

 Renterisiko styres ved at lånefinansiering skal ha kombinasjon av flytende og fast 

rente 

 Eidsiva skal ikke stille morselskapsgaranti, og konsernet skal ikke ta opp lån med 

pant i fast eiendom. Krav om garanti knyttet til leveranser skal ordnes med 

bankgaranti. Pantstillelser i selskaper hvor Eidsiva eier mer enn 34 prosent skal 

rapporteres til fagansvarlig og finanssjef. 

 Finansielle og fysiske kraftkontraktsposisjoner skal følge styrevedtatte prinsipper 

for kraft- og valutarisiko. 

 I forbindelse med drift- og investeringsprosjekter kan det forekomme betydelig 

innkjøp av komponenter i fremmed valuta. Virksomhetene i konsernet skal gjøre 

terminforretninger slik at bevilget investeringsramme i norske kroner sikres mot 

valutarisiko.  

 Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelige trekkfasiliteter til å dekke 

refinansiering av lånebehov ett år frem i tid.  

4. Roller og ansvar 

Alle transaksjoner innen finans skal gjøres av eller i samarbeid med konsernets 

finanssjef. 

Styrene i selskaper som driver finansiell handel innen kraft skal utarbeide en strategi for 

denne type handel med tilhørende valutasikring. Administrasjonen i selskapene 

utarbeider retningslinjer for slik handel som skal godkjennes av styrene. 

Alle valutatransaksjoner, med unntak av transaksjoner i henhold til sikringsstrategi for 

krafthandel, skal gjøres av eller i samarbeid med konsernets finanssjef. 
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Finanssjef har det overordnede og vannkraftmiljøet det operative ansvar for oversikt og 

kontroll med konsernets totale valutaposisjoner til enhver tid.  

Konsernets finanssjef skal årlig legge frem en handlingsplan for konsernstyret for 

kommende år innen finansområdet. I tillegg skal det samtidig utarbeides en rullerende 3-

årig plan for å unngå brudd på lånebetingelser og covenants. 

B-fullmakt regulerer hvem som kan forta finansielle disposisjoner i konsernet. 

5. Oppdatering og rapportering 

Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen 

skal godkjennes av konsernsjef. Avvik på etterlevelse av policyen rapporteres fortløpende 

av operativ eier til konsernsjef. 

Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer og maler i forlengelsen av policyen. 


