BEDRIFTSPROFILEN

”Haugaland Kraft i hondre”
Den 8. desember 1908 ble for første
gang den elektriske gatebelysningen tent
i Haugesund. Samme år, den 22. desember, gikk den første kraftstasjonen over
i regulær drift, og ved nyttårsskiftet ble
anlegget overtatt av elektrisitetsverket. 1.
januar 1909 regnes derfor som Haugesunds Elektricitetsverks, i dag Haugaland
Krafts, fødselsdag!

Haugaland Næringspark ved Gismarvik i Tysvær er et av de største prosjektene Haugaland Kraft er involvert i. Den 5000 mål store
tomten blir en av Norges aller største næringsparker, og de neste to årene skal selskapet
investere 126 millioner kroner i nødvendig
infrastruktur. Haugaland Næringspark får
blant annet egen havn. Om kullkraftverket
som er planlagt i næringsparken skal bygges,
er havn for å få inn forsyninger med kull en
forutsetning.

Omfattende distribusjonsnett

Mens kundene i et område står fritt til å
velge hvilken strømleverandør de ønsker
å kjøpe strømmen fra, er de avhengig av å
bruke det eksisterende distribusjonsnettet.
Derfor betaler de også nettleie til det lokale
nettselskapet, mens de betaler for selve energien til de som leverer kraften.
Siden mer enn 9 at 10 strømabonnenter på
Haugalandet velger å kjøpe kraften lokalt,
blir Haugaland Kraft totalleverandøren.

Lojale kunder

”Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region”,
heter det i slagordet selskapet benytter. For
å leve opp til dette har hundreåringen stor
aktivitet, og har et større investeringsprogram enn noen sinne. Totalt er det satt av
314 millioner kroner til investeringer bare
i år. Av dette er 173 millioner kroner såkalte
driftsmessige investeringer, i hovedsak til
utbygging av strømnett og bredbåndsutbygging til befolkningen i regionen.
Mer kraft

Haugaland Kraft har de siste årene gått inn
på en rekke nye satsingsområder. De første
hundre årene dreier seg om å levere energi
i form av vannkraft. Nå ønsker de å satse på
naturgass, vindkraft, kullkraft og småkraft.
Dette er utbygging av mindre vannkraftanlegg, og her samarbeider de tett med Sunnhordland Kraftlag.

Haugaland Kraft kan også glede seg over
lojale kunder. Så mye som 91,69 prosent av
alle husholdningene i energiselskapets nedslagsområde kjøper sin strøm fra Haugaland
Kraft.

Totalt har Haugaland Kraft et overføringsnett på 6.355 km. Det betyr at det ville
kunne rekke fra Haugesund til India. Nettet
bygges stadig ut, slik det går fram av budsjettene til Haugaland Kraft.

Rundt 55.000 husstander er tilkoblet Haugaland Kraft, og de fleste av disse har gjennom året hatt en kilowattimepris som har
ligget 5,05 øre lavere en forbruksvektet
pris pr kWh enn landsgjennomsnittet av de
landsdekkende, større kraftleverandørene i
følge konkurransetilsynet.
Overføringsnettet til Haugaland Kraft er
nærmere 6355 kilometer. Det tilsvarer en
strekning fra Haugesund til India. Haugaland
Kraft skaffer elektrisk kraft gjennom å være
involvert i en rekke andre selskaper. Det
gjelder blant annet Sunnhordland Kraftlag
hvor Haugaland Kraft eier 40,5 %, og Ulla
Førre AS hvor man er inne med en eierandel
på 2,5 %.

Det at kraftselskapet har rundet 100 år vil
bli feiret gjennom hele 2009. Både kunder,
ansatte og eiere vil bli invitert til å være med
på feiringen.
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