FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

RAPPORT 1/2015

Ren utvikling eller ren business?
Hvorfor er Nepal så sinte på SN Powers
vannkraftanlegg i Khimti?

Framtiden i våre hender – Rapport nr 1 2015

Tittel Ren utvikling eller ren business? Hvorfor er Nepal så sinte på SN Powers vannkraftanlegg i Khimti?
Prosjektstyrer Pia A. Gaarder
Forfatter Sigurd Jorde, Laurie MacGregor og Anne Kari Garberg
Utgivelse Rapport nummer 1-2015
Utgiver Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24 G, N-0177 Oslo
Ansvarlig redaktør Arild Hermstad
Forsidefoto: Laurie MacGregor

Framtiden i våre henders avdeling Etikk og næringsliv setter søkelys på norsk næringsliv i sør og
undersøker norske bedrifters opptreden i utviklingsland. Spesielt ser vi på menneskerettigheter,
arbeiderrettigheter, ytre miljø og standarder for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg ser vi på norsk
investerings-, eksport- og importetikk og etikk i offentlige anskaffelser.
Det oppfordres til å sitere og bruke opplysninger fra denne rapporten. Framtiden i våre hender
oppgis som kilde.
HPL og deres svar på kritikken i Nepal finner du i kapittel 6.
Statkrafts kommentarer til rapporten vil bli publisert på Framtiden i våre henders nettsider.
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0. Sammendrag
Et norskeid privat vannkraftverk – Khimti – produserer 15% av strømmen i Nepal, et av verdens
fattigste land som sliter med strømbrudd på 12 timer hver dagen store deler av året. Selskapet
leverer rundt 100 millioner kroner i fortjeneste til sine norske eiere hvert år. Statkraft, Norfund og
BKK eier til sammen 75% av Himal Power Limited, som driver Khimti-kraftverket.
Himal Power Limited har de siste 14 årene vært jevnlig og kraftig kritisert i Nepal for at strømmen
de leverer er svært dyr. Sentralt i kritikken av Khimti er en strømkjøpsavtale som Nepal mener er
grovt urettferdig, men som eierne nekter å offentliggjøre. Nepal reagerer også på hvordan
strømprisen må betales i dollar og eskalerer for hvert år i takt med den amerikanske
konsumprisindeksen. I Nepal er strømprisen til brukerne subsidiert og flat, noe som hvert år skaper
et økende underskudd på statsbudsjettet.
Bistandsfinansierte Norfund, som er medeier i HPL, har de siste årene fått en jevn økning av midler
fra statskassa for å bygge ut mer vannkraft i fattige land. Nepal får gjennom Khimti-kraftverket
uten tvil mer strøm, noe som er et gode også i utviklingsøyemed. Men strømmen er så dyr og
avtalen skrudd slik sammen at Nepal i praksis overfører store summer til Norge årlig og kommer til
å ha nedbetalt kraftverket mange ganger før landet overtar eierskapet til kraftverket.
Det er derfor på sin plass å spørre om ikke premissene for kraftprosjektet er til de grader
ufordelaktige for Nepal, at utviklingseffekten nøytraliseres eller i verste fall blir negativ.
Ren energi er et gode for verden og for utviklingsland. Framtiden i våre hender ønsker likevel å
opprettholde et kritisk søkelys på forutsetningene på denne type prosjekter. Åpenhet og kritisk
gjennomgang er en brekkstang for å få bedre prosjekter og en forutsetning for at de virkelig
kommer befolkningen i sør til gode.

Khimti: Norges vannkraftverk i Nepal. Hva er saken?
• Norskeide Himal Power Limited (HPL) er det første privateide vannkraftselskapet i Nepal. HPL har
vært utsatt for gjentatt kritikk i Nepal gjennom tretten år. Men i Norge omtales selskapet og
vannkraftprosjektet som en suksess av eierne og av norske myndigheter. Kritikken er så å si ikke
blitt omtalt.
• Norske SN Power eier 57,1 prosent av HPL, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap As (BKK)
eier 23,8 prosent. Nepaleske Butwal Power Company eier resten. SN Power er et datterselskap av
statseide Statkraft (60%) og bistandsfinansierte Norfund (40%). Norfunds formål er å drive
næringsliv i Sør som skal skape utvikling, i tillegg til å være finansielt bærekraftige investeringer.
Norfund skal ta risiko, og gå foran der annet næringsliv ikke «tør» investere.
• HPLs vannkraftanlegg Khimti har vært operativt siden 2000. Anlegget var fra starten forventet
høy avkastning (15%). Selskapets inntekter kommer fra salg av strøm til Nepals statlige kraftselskap
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Nepal Electricity Authority (NEA), regulert av en strømkjøpsavtale (Power purchase agreement
PPA).
• Gjennom strømkjøpsavtalen er NEA bundet til å levere en relativt høy strømpris i amerikanske
dollar til HPL. Prisen NEA betaler til HPL ligger langt over strømprisen til forbrukerne i Nepal.
Strømprisen stiger (eller synker) i takt med konsumprisindeksen i USA.
• HPL og spesielt strømkjøpsavtalen har siden oppstarten av kraftverket vært gjenstand for flere
offentlige granskningskommisjoner og gjentatt kritikk for å være for dyr og påføre Nepal store
utgifter. Senest i januar 2014 instruerte regjeringen i Nepal Energidepartementet om å gjennomgå
strømkjøpsavtalen med HPL på nytt.
• HPL var inntil nylig det eneste privateide vannkraftverket i Nepal. Strømmen fra kraftverket ble
kjøpt inn av NEA og solgt videre til forbrukerne til subsidiert strømpris. Samtidig som strømprisen
NEA betaler til HPL stiger i takt med konsumprisindeksen i USA, har strømprisen til forbrukerne
ligget flat fra 2001 fra til 2012. I juli 2012 gikk strømprisen opp med 20 prosent, men ligger fortsatt
under innkjøpsprisen fra HPL.
• Nepal har et stort underskudd av strøm. Ofte gjør misforholdet mellom produksjon og behov for
strøm at myndighetene må kutte strømmen i perioder på opp mot 12 timer om dagen.

Hva er problematisk med Khimti-anlegget
• I Norge har norske myndigheter de siste årene overført store bevilgninger fra bistandsbudsjettet
til Norfund med mål om å bidra til økt utbygging av vannkraftverk. I lys av dette er det
problematisk at den åpne kritikken mot SN Powers vannkraftverk i liten grad er kjent og diskutert i
norsk presse og utenriksdekning.
• Det er problematisk at SN Power og norske myndigheter i liten grad har deltatt i åpen dialog om
den langvarige kritikken mot HPL. En dialog kunne oppklart misforståelser om Norges motiver og
bidratt til en mer konstruktiv debatt om hvordan Nepal kan bygge ut sin kraftsektor. Kanskje kunne
en ryddig debatt om vannkraft lettet utviklingen av nye vannkraftverk i landet.
• Formålet med Norfund er å skape utvikling gjennom støtte til bærekraftig næringsutvikling. Vilje
til å ta risiko er en viktig faktor. I denne rapporten viser vi hvordan den finansielle risikoen ved
utbyggingen av Khimti skyves over på Nepal gjennom en høy strømpris. Dermed betales ikke den
reelle prisen for risikoen verken av Norfund eller Statkraft, men av Nepal.
• Norskeide HPL insisterer på å holde strømkjøpsavtalen hemmelig. Det har bidratt til unødvendige
rykter om HPL og norske myndigheters intensjoner i Nepal. Åpenhet er nødvendig i et urolig
politisk klima som i Nepal. Som første private vannkraftverk i Nepal, og med en relativt liten
strømproduksjon, er det vanskelig å tro at en strømkjøpsavtalen med 20 års varighet må holdes
hemmelig av kommersielle hensyn etter at den har trådd i kraft. Khimti-prosjektet har siden
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oppstarten hatt en utviklingspolitisk agenda. En åpenhet om strømkjøpsavtalen kunne hjulpet
Nepal i forhandlinger med andre kommersielle aktører, og sikret Nepals innbyggere flere kraftverk
og en strømpris de kan leve med. Åpenhet kunne også hindret kritikk og misforståelser om
innholdet i avtalen.
• På bakgrunn av våre intervjuer i Nepal, er det grunn til å tro at Statkraft og de norske aktørene
ikke har skapt til en god forhandlingssituasjon ved inngåelsen av strømkjøpsavtalen. Avtalen
forutsetter en høy og eskalerende strømpris – i en kontekst hvor Nepal har et statlig
strømmonopol overfor forbrukerne og i realiteten en subsidiert strøm. Avtalen forutsetter et
eskalerende økonomisk tap for myndighetene.
• Strømprisen som NEA betaler til HPL for strøm fra Khimti er bundet til den amerikanske
konsumprisindeksen og dermed den økonomiske utviklingen av det amerikanske markedet.
Spørsmålet er om Nepal har innsett konsekvensene av denne betingelsen for landets økonomi.
• Khimti er en del av norske myndigheters satsing på bistandsstøtte til næringsliv. Det er vanskelig,
om ikke umulig, å måle utviklingseffekten av Khimti. I Nepal anses kraftverket ikke som et
utviklingsprosjekt men som en tapsmaskin.
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1. Innledning
«De bistandsfinansierte støtteordningene har som mål å fremme utvikling i u-landene, ikke å
fremme norsk næringslivs interesser i utlandet».1
(Fra Utenriksdepartementets brosjyre Næringsliv skaper utvikling Hva norske myndigheter gjør for å fremme
private investeringer i utviklingsland.)

Norske myndigheter har de siste årene satset stort på energirettet bistand til næringsutvikling i
utviklingsland, særlig rettet mot å fremme investeringer i fornybar energi. Støtten bevilges til
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund). Minst halvparten skal
anvendes til investeringer i fornybar energi2. Norfund kanaliserer igjen midlene inn i norsk
energibistands flaggskip – det statseide vannkraftselskapet SN Power. Norfund eier 40% av SN
Power, mens statseide Statkraft eier de resterende 60%.
Bevilgning til Norfund over
statsbudsjettet
Beløp i millioner kroner

2010
687

2011
1.000

2012
1.030

2013
1.180

2014
1.230

2015
1.480

Denne rapporten tar for seg vannkraftanlegget Khimti i Nepal, som drives av Himal Power Limited,
et datterselskap til SN Power. SN Power eier i dag 57,1 prosent av HPL, øvrige eiere er
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK) som eier 23,8 prosent og Butwal Power
Company med 16,9 prosent. Ifølge SN Power har vannkraftprosjektet vært en tolv år lang suksess.
Anlegget i Dolakha-distriktet, omtrent 10 mil øst for hovedstaden Katmandu, står for 15 prosent
av Nepals elektrisitetsproduksjon og har ifølge SN Power bidratt til «betydelig sysselsetting og
overført omfattende kunnskap til lokalbefolkningen både under byggefasen og i den daglige
driften».3 SN Power er stolte av å ha bidratt til landsbyutvikling, til blant annet elektrifisering,
forbedring av drikkevannsforsyningen og sanitære forhold.
I Norge har Khimti fått rosende omtale også fra andre hold. «Khimti er et godt eksempel på
hvordan utvikling kan tjene som plattform for kommersiell virksomhet», uttalte daværende
statssekretær Sigrun Møgedal under åpningen av Khimti-anlegget i 2000. Ti år senere, under
kraftverkets jubileumsfeiring i 2010 slo Statkraft-direktør Stein Dale fast at «Khimtis suksess vitner
om at man siktet høyt, og investerte i state-of-the-art teknologi».

1

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Utvikling/naringsliv_utvikling.pdf

2

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2012/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Naringsutvikling-i-utviklingsland/

3

http://www.snpower.com/images/SNP_AR_2011_complete_publish_tcm82-20283.pdf
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Men i Nepal er fortellingen om Khimti en helt annen. I Nepal har det i flere år vært stor misnøye
knyttet til prosjektet, noe som har fått liten oppmerksomhet i Norge. Senest i januar 2014 ble
Energidepartementet i Nepal instruert av regjeringen om å gjennomgå strømavtalen mellom Himal
Power Limited (HPL) og Nepal Electricity Authority (NEA) på nytt. 4 Målet med gjennomgangen er
ikke uttalt, men må sees i sammenheng med Nepals misnøye og mange forsøk på å få senket
prisen på strømmen Nepal betaler til HPL. Tilsvarende tiltak for å få endret avtalen har funnet sted
i 2010, 2012 og 2013, men uten å lykkes.
Denne rapporten vil blant annet gå nærmere inn i Nepals kritikk av Himal Power Limited som eier
Khimti. Den største misnøyen i Nepal skyldes strømprisen de må betale til HPL, i tråd med
strømkjøpsavtalen (Power Purchase Agreement – PPA). Avtalen ble framforhandlet mellom
Statkraft og nepalske myndigheter i 1996. Innholdet i avtalen er hemmelig, noe som også har ført
til sterk misnøye og mistenksomhet rundt innholdet i avtalen.
Rapporten vil også se på Khimti i lys av premisset om at vannkraftprosjektet skal bidra til både
utvikling i Nepal og avkastning for næringslivspartene i prosjektet. Norfund og SN Power er
etablert og får sin støtte over statsbudsjettet på bakgrunn av en agenda om å skape utvikling. Et
sentralt premiss er at Norfund skal ta risiko – investere der andre deler av næringslivet ikke tør.
Et spørsmål vi ønsker å drøfte i denne rapporten er hvem som betaler den virkelige prisen for
denne risikoen, og hvorvidt prosjektet faktisk fører til utvikling.

1.1. Bakgrunn og metode
Framtiden i våre hender har fulgt utviklingen av Khimti de siste fire årene. I 2010 gjennomførte vi
flere intervjuer med aktuelle personer innen Nepals vannkraftforvaltning om Khimti. Kritikken som
kom fram fra nepalske aktører ble lagt fram og besvart av Himal Power Limited, se kapittel 6.
Mye av kritikken mot HPL må sees i lys av det politiske spillet i Nepal. Kritikerne av HPL påstår at
NEA går med underskudd på grunn av HPL. En annen forklaring er at NEA går med underskudd
fordi de tilbyr forbrukerne en lav, flat og subsidiert strømpris, samtidig som de betaler markedspris
til HPL. Regjeringen i Nepal har beholdt strømprisen flat fra 2001 til 2012. Etter en prisøkning i
2012 betaler forbrukerne fortsatt mindre for strømmen enn NEA betaler til HPL. Det kan dermed
virke som det er lettere å angripe et privateide utenlandsk kraftselskap enn å rydde opp i de
mange problemene med det statlige NEA og strømsituasjonen for øvrig.

4

http://www.kantipuronline.com/2014/01/09/business/energy-ministry-told-to-review-ppa-with-upper-botekoshi-khimti/383642.html
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2. Etableringen av Khimti-anlegget
Nepal, med sine 30 millioner innbyggere ligger i Himalaya-fjellene, klemt inne mellom Kina i nord
og India i sør. Landet havner på 157 av 187 land i FNs levekårsindeks, 24,8 prosent av befolkningen
lever for under åtte kroner dagen.5 En ti år lang borgerkrig (1996-2006) mellom regjeringen og en
maoistisk gerilja har preget landets nyere historie. Selv om borgerkrigen er avsluttet, er Nepals
politiske situasjon fortsatt preget av uro og politiske splittelser. Landets myndigheter har i liten
grad klart å samle innbyggerne eller skape utvikling i kjølvannet av konflikten.
Fjellandet Nepal har en geografi som gjør landet svært godt egnet til vannkraftutbygging. Det
finnes over 6000 små og store elver med en samlet lengde på 45.000 kilometer. 6 Potensialet for
utbygging av vannkraft er enormt, et anslag antyder 200.000 megawatt. 7 I dag har
vannkraftverkene i landet en kapasitet på under 700 MW, mens forbruket når opp til 1100 MW. De
siste årene har innbyggerne opplevd lange perioder med strømkutt, opp mot 12 timer i døgnet. 8
Strømkuttene rammer privatpersoner og bedrifter som har installert strøm, men disse utgjør bare
44 prosent av befolkningen.9 Resten av befolkningen har ikke strøm.

2.1. Etableringen av Himal Power Limited
Vannkraftprosjektet Khimti begynte med etableringen av selskapet Himal Power Limited i 1992. 10
Selskapet ble stiftet i samarbeid mellom Butwal Power Company (BPC), Statkraft SF, ABB Kraft (nå
Alstom Power) og Kværner Energy (nå GE Energy).
Norske aktører har fra starten dominert HPL, selv det eneste nepalske selskapet BPC blant eierne
ble opprinnelig etablert av Den norske Tibetmisjonen. 11 Statkraft fikk den største aksjeposten med
73 prosent, BPC hadde 15 prosent, mens Alstom Power og GE Energy hadde litt under 6 prosent
hver.
I 1993 ble det utført en studie av Khitmti Khola-elva som analyserte elvas vannføring og potensial
for vannkraftutbygging. Studien ble utført av Butwal Power Company i samarbeid med det norske

5

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NPL

6

http://www.wepa-db.net/policies/state/nepal/state.htm Til sammenlikning er jordas omkrets på 40.000 km.

7

http://www.ekantipur.com/2014/01/28/development/hastening-hydropower-development/384550.html Men det er stort sprik i anslagene for hva det
er mulig å bygge ut av vannkraft i Nepal.
8

http://www.karobardaily.com/news/2014/01/dispute-about-electricity-tariff-hike

9

http://www.tradingeconomics.com/nepal/access-to-electricity-percent-of-population-wb-data.html

10

HPL sine hjemmesider oppgir både 1992 og 1993 som årstall for stiftelsen av se lskapet. http://www.hpl.com.np/

11

Bistandsaktuelt 3/2001
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konsulentselskapet Norpower hvor blant andre Statkraft satt med eierinteresser. 12 Norad og
Nepals Departement for vannressurser var også involvert i studien.
Utbyggingen av Khimti foregikk samtidig med at Nepal opplevde en opprivende borgerkrig mellom
regjeringen og en væpnet maoistisk opprørsgruppe. Borgerkrigen gjorde prosjektet risikabelt, ved
at utbyggerne og långiverne fikk en usikkerhet i om kraftverket ville kunne bygges ferdig og om det
ville kunne drives kommersielt slik at lånene kunne nedbetales og prosjektet gi overskudd på sikt.
Borgerkrigen bidro samtidig til å svekke regjeringens legitimitet i deler av befolkningen som støttet
opprøret. Avtalen mellom myndighetene og HPL mistet dermed forankring og legitimitet i deler av
befolkningen. I årene etter borgerkrigens slutt har Nepal fortsatt å være politisk ustabilt.

2.2. Norsk eierskap i Khimti
I dag har Statkraft sin eierandel blitt overtatt av SN Power, et datterselskap av Statkraft og
Norfund. SN Power har solgt en andel av aksjene til Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
(BKK) som i dag eier 23,8 prosent av HPL. SN Power har kjøpt eierandelene til Alstom Power og GE
Energy, og eier i dag 57,1 prosent av aksjene. 13 Nordic Development Fund kom inn på eiersiden i
HPL i 2013, etter tidligere å ha vært en av låneinstitusjonene til HPL. Fire nepalske selskap sitter
også med aksjer i HPL, men på til sammen 0,00086 prosent av selskapet. BPC eier fortsatt litt under
17 prosent av HPL.
Selskapet Statkraft Norfund Power ble etablert av Statkraft og Norfund (Statens Investeringsfond
for Næringsvirksomhet i Utviklingsland) i 2002. Statkraft eier 60 prosent, Norfund 40 prosent. SN
Powers modell er å investere i, utvikle og drive vannkraft-prosjekter i såkalte framvoksende
markeder. SN Power har et kommersielt mandat med sine investeringer i vannkraft. Samtidig er SN
Power deleid av bistandsfinansierte Norfund, som skal investere med mål om økt utvikling.
Norfund omtaler SN Power som sin «viktigste investering» 14 med 3,2 milliarder kroner per 2011,
litt under halvparten av Norfunds investeringsportefølje på 7,6 milliarder kroner. Ved utgangen av
2012 hadde Norfund fått til sammen 7,3 milliarder kroner overført fra bistandsbudsjettet de siste
16 årene.15
Statkraft er i likhet med Norfund et statlig norsk selskap, men til forskjell fra Norfund har Statkraft
et rent kommersielt mandat. Statkraft er majoritetseier i SN Power og eier halvparten av BKK – en

12

http://www.fivas.org/sider/tekst.asp?side=120

13

Den virkelige eierstrukturen bak Himal Power Limited viser SN Powers eierandel på 57,1 prosent eies av selskapet SN Power Hol ding Singapore Pte. Ltd,
som igjen er et datterselskap under SN Power Holding AS, som igjen eies av Statkraft Norfund Power Invest AS. (Kilde: SN Powe rs årsmelding 2011) SN
Power ble etablert i 2002 med Statkraft (60%) og Norfund (40%) som eiere. En rekke av SN Powers prosjekter er eid av holding-selskapet i Singapore.
Statkraft og SN Power oppgir ulik eierandel i HPL, henholdsvis 57,1% og 52,7%,, noe som trolig skyldes at årsmeldingen ikke e r oppdatert.
14

Årsrapport 2011

15

Virksomhetsrapport 2012.
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annen av HPLs eiere. Dette betyr at HPL domineres av statlig eierskap med rent kommersielle mål
– som gir direkte og indirekte inntekter til den norske statskassa.
Norfunds investeringer i SN Power i har i en årrekke utgjort over halvparten av fondets totale
investeringer.16 I 2010 gikk 293 av de 332 millionene som Norfund investerte i fornybar energi, inn
i SN Power. Dette har gjort utslag på bistandsstatistikken: I 2012 var mellominntektslandet Brasil
landet som mottok størst støtte fra bistandsbudsjettet med 1,2 milliarder. «Hovedårsaken er
investeringer i vannkraft via Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland,
Norfund. I tillegg er det store utbetalinger til Brasil via Amazonasfondet,» skrev Bistandsaktuelt.17

2.3. Den norske stat som eier
Statkraft er SN Powers andre eier. Statkraft er ifølge sine egne nettsider Europas største produsent
av ren energi, og heleid av den norske stat. Statkraft driver kraftproduksjon og investerer i over 20
land. Noen av investeringene gjøres gjennom SN Power, andre eier Statkraft alene eller med andre
kraftselskap. Statkraft er drevet som et rent kommersielt selskap. Med staten som eneste eier,
betyr det at Statkraft overfører sitt overskudd til det norske statsbudsjettet. I 2012 gikk et utbytte
på 2,9 milliarder fra Statkraft rett inn i statsbudsjettet. 18
Norfunds andel av utbyttet reinvesteres i nye prosjekter over hele verden. Det er ingen automatikk
i at Norfunds fortjeneste fra Khimti i Nepal reinvesteres i Nepal. Tvert i mot har SN Power lagt sine
øvrige vannkraftprosjekter i Nepal på is og skalert ned aktiviteten i landet i påvente av framgang i
forhandlinger med Nepal om nye prosjekter.
I 2013 avtalte Statkraft og Norfund en restrukturering som trolig vil overføre eierskapet av Himal
Power Limited fra SN Power og inn i Statkrafts selskapsportfolio. Selskapenes årsrapporter oppgir
ikke detaljer for om eller hvordan dette vil påvirke driften av HPL. 19
BKK eier 23,8 prosent av HPL. BKK er igjen eid av Statkraft (49,9%, Bergen Kommune (37,75%) og
16 andre kommuner på Vestlandet. Med andre ord er Statkraft eier av HPL både gjennom SN
Power og BKK.

2.4. Norads bidrag
I tillegg til investeringene fra Norfund har Norad (Direktoratet for Utviklingssamarbeid) vært
involvert i Khimti-prosjektet helt fra dets spede begynnelse. I tillegg til å finansiere forstudien på

16

I 2010 gikk 293 av de 332 millionene som Norfund investerte i fornybar energi, inn i SN Power.

17

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/111-land-fikk-norsk-bistand-brasil-topper

18

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/kampanjer/statens-eierberetning2012/okonomi/avkastning1/avkastning-og-verdier-2011.html?id=729445

19

SN Power og Statkrafts årsmeldinger omtaler begge denne omstruktureringen.
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utbyggingen av kraftverket finansierte Norad norske rådgivere til å utvikle det juridiske
rammeverket som skulle legge forholdene til rette slik at Nepal kunne komme i gang med
kommersielle investeringer i vannkraftsektoren. Videre har Norad støttet bistandsprosjekter for
landsbyene rundt Khimti-anlegget slik at disse har fått innlagt strøm. Bistandsprosjektene, der
4000 familier i området har fått strøm, har bidratt til å skape lokal oppslutning om
vannkraftprosjektet. På spørsmål om det er riktig å bruke bistandsmidler til å støtte kommersielle
foretak, svarte Wenche Lund Øyno i Statkraft i 2001: «Jeg vil si at dette er et godt eksempel på
samarbeid mellom bistand og kommersielle interesser.»
Khimti var det første vannkraftverket i Nepal som var privat eid og finansiert av utenlandsk kapital.
Vannkraftprosjektet er bygd opp som en modell som heter BOOT: Build, Own, Operate and
Transfer. Det betyr at det HPL fikk konsesjon til å bygge, eie og drive kraftverket i en gitt periode,
før HPL skal overføre anlegget til den nepalske staten. For Khimti er avtalen at femti prosent av
kraftverket skulle tilbakeføres etter tyve år (i 2020). Resten skal tilbakeføres etter femti år.

2.5. Bygging og tilbakeføring
Arbeidet med å skaffe finansiering til Khimti-prosjektet tok noen år, og endelig avtale med
långiverne ble fullført i 1996. Med utgangspunkt i BOOT-modellen ble det utarbeidet en
finansieringspakke. Kraftverket kostet ifølge Norad omlag 140 millioner dollar, rundt 900 millioner
kroner.20 Aksjeeierne i HPL skulle finansiere til sammen 25 prosent av beløpet for byggingen av
kraftanlegget, hvor Statkraft bidro med ca. 225 millioner kroner. Norad ga et lavrentelån på 30
millioner norske kroner (som nå er overført Norfund), samt opplæringsstøtte og infrastrukturstøtte
på rundt 20 millioner norske kroner.
Resten av utbyggingen ble lånefinansiert med lån fra Eksportfinans, Asiabanken og IFC finansierte.
Nordic Development Fund stilte med risikokapital. Prosjektet ble forsikret gjennom Multilateral
Investment Guarantee Association (MIGA), som tilhører Verdensbanken.21
En Contract for the Purchase of Electric Energy ble signert mellom HPL og Nepals myndigheter i
1994. Etter forhandlinger i 1995 ble en reforhandlet strømkjøpsavtale (Power Purchase
Agreement) signert i 1996 mellom HPL og Nepal Electricity Authority, statens strømmonopol.
Byggingen av kraftanlegget ble startet i denne perioden, og sto ferdig i 2000. Den 17. november
2000 ble Khimti-anlegget åpnet, med kong Birendra av Nepal som æresgjest og statssekretær i
Utenriksdepartementet Sigrun Møgedal tilstede.22

20

Bistandsaktuelt 3/2001. I januar 1996 var kursen 6,4 kroner på en US dollar.

21

http://www.ratnasansar.com/2009/01/managing-risks-in-private-sector-hydro.html og http://www.miga.org/whoweare/index.cfm

22

Bistandsaktuelt 3/2001
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Khimti-anlegget er et relativt lite strømanlegg, med en produksjon på 60MW. Likevel er det en
relativt høy andel av Nepals strøm, med 15 prosent av landets totale strømforbruk. De siste fire
årene har HPL forsøkt å utvide strømproduksjonen fra Khimti ved å bygge ut kraftverket slik at det
produserer ytterligere 67 MW. Ved utgangen av 2012 var forhandlingene om en strømkjøpsavtale
fra dette prosjektet, kalt Kirne, satt på vent. Det samme gjaldt et langt større vannkraftprosjekt
som HPL har utviklet sammen med det indiske selskapet Tata Power. Sammen har selskapene en
lisens på et 650 MW vannkraftverk i elva Tamakoshi. I 2012 varslet SN Power om at prosjektet
Tamakoshi III var lagt på is inntil videre «i påvente av en nødvendig klargjøring av den politiske
situasjonen i Nepal og rammeverket for utviklingen av prosjektet». 23

23

SN Power årsmelding 2012.
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3. Norge og Nepal inngår en kontroversiell strømavtale
De norske aktørene som står bak utbyggingen av Khimti – Norfund og SN Power – framstiller
kraftanlegget som svært vellykket. Det gjør også norske myndigheter: «Khimti er et
stjerneeksempel på hvordan utvikling kan fungere som plattform for kommersielt næringsliv,»
uttalte statssekretær Sigrun Møgedal (Ap) da hun var tilstede ved åpningen av Khimti 27.
november 2000.24 Norads omtale følger samme mal: «Et godt eksempel på energisamarbeid med
private aktører, finner vi øst for hovedstaden. Her har norske og nepalske aktører etablert
vannkraftverket Khimti I, som har vært i drift siden 2000,» skriver Norad på sine hjemmesider.25
I Nepal er få overbevist om at SN Powers modell har fungert. Det har vært en gjentatt offentlig
debatt rundt det norskfinansierte vannkraftverket og Khimti-prosjektet blir den dag i dag omtalt
som en bitter erfaring.26 Nepals fortelling om Khimti og myndighetens kritikk av Himal Power
Limited har aldri vært presentert i Norge. Et delvis unntak er en artikkel i Bistandsaktuelt i 2001,
hvor Statkraft uttaler at Nepals myndigheter «ikke uventet – er misfornøyde med avtalen, og
ønsker en lavere pris». Nepalske myndigheter er ikke intervjuet i saken. Det er alt.
Misnøyen i Nepal mot Khimti-kraftverket bunner i en oppfatning om at strømkjøpsavtalen er svært
urettferdig og tapper NEA for penger. Framtiden i våre hender har intervjuet flere personer innen
Nepals vannkraftsektor som mener selve inngåelsen av avtalen som en avmaktssituasjon der de
gikk med på en rekke premisser og klausuler som var grovt urettferdig. Det gjelder flere deler av
avtalen som regulerer pris på strøm, en årlig økning i strømprisene, plikt til å kjøpe
overskuddsstrøm fra anlegget og betaling for strømmen i amerikanske dollar.
I den offentlige debatten i Nepal beskyldes avtalen for å påføre det statlige strømselskapet NEA et
dundrende underskudd, år etter år. Fram til en økning i strømprisen i 2012, gikk NEA med et årlig
underskudd på rundt 7 milliarder rupi (over 400 millioner kroner). 27 Men Khimti er ikke alene om
alene skylden for dette underskuddet. NEA beskyldes jevnlig for dårlig ledelse, for mange ansatte,
korrupsjon og for store lekkasjer på strømnettet.
For Norges del er det likevel viktig å forstå misnøyen i Nepal. Det er også nødvendig å diskutere
hvorvidt Khimti-prosjektet har bidratt til utvikling i Nepal – forutsetningen for Norfunds prosjekter.
Nøkkelen til å forstå disse spørsmålene ligger i strømkjøpsavtalen mellom Nepal Electricity
Authority og Himal Power Limited.

24

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Stoltenberg-I/ud/Taler-og-artikler-arkivertindividuelt/2000/opening_of_the_khimti_i_hydropower.html?id=264153#
25

http://www.norad.no/no/aktuelt/filmer/vannvittige-muligheter

26

http://www.nepalitimes.com/blogs/thebrief/2012/03/08/in-search-of-light/

27

Nepal commisoin may raise electricity, the china post, may 16, 2012
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3.1. «En Bruce Lee i vannkraft»
I forhandlingene om Khimti møtte aktørene fra Norge med lang erfaring og tradisjon for
vannkraftutbygging. På motsatt side av forhandlingsbordet satt nepalske politikere og ingeniører
med liten eller ingen erfaring med privat vannkraftutbygging. Khimti var som nevnt det første
privateide vannkraftverket i landet, og Nepals forhandlere hevder senere at de ikke forsto hva
slags avtale de forpliktet seg til da de signerte strømkjøpsavtalen på vegne av Nepal, noe vi skal
komme tilbake til.
I intervjuer med Framtiden i våre hender er sentrale personer i Nepals energisektor i ettertid svært
negative i sine beskrivelser av forhandlingene med de norske aktørene. Noen av disse aktørene var
selv involvert i tidlige faser av samarbeidet med Statkraft.
En av kritikerne er politiker og økonomiprofessor Dr Prakash Chandra Lohani, med lang fartstid i
Nepals politiske liv som tidligere finans-, utenriks- og landbruksminister. Lohani var også medlem i
Parlimentary Accounts Comittee, en komité som i 2010 tok det norsk-nepalske
vannkraftsamarbeidet opp til diskusjon i Parlamentet under en granskning av NEAs årlige
millionunderskudd. Lohani mener årsaken til NEAs problemer ligger i at strømkjøpsavtalen er grovt
urettferdig på flere punkter. 28
Nepal hadde et galt inntrykk av den norske aktøren da de forhandlet fram avtalen for over ti år
siden, mener Lohani: – Da vi undertegnet avtalen med Statkraft tenkte vi «de er norske, de ønsker
ikke en urettferdig avtale med oss. De vil hjelpe utviklingsland». Men avtalen som kom i stand
hjelper ikke Nepal. Snarere tvert imot, sier Lohani.
Bhoj Raj Regmi er tidligere direktør for strømproduksjon i Nepal Electricity Authority. I likhet med
Dr Prakash Chandra Lohani er han også kritisk til avtalen som ligger til grunn for SN Powers
virksomhet i Nepal.
– Vi kunne ingenting om handel og kommersielle forhandlinger på det tidspunktet vi forhandlet
med nordmennene. Samtidig var det en strømkrise og regjeringen var ivrige etter å starte nye
vannkraftprosjekter så raskt som mulig. Myndighetene var også svært ivrige etter å skape
insentiver for og tiltrekke seg utenlandske investeringer, forteller Regmi.
Santa Bahadur Pun støtter også Regmis beskrivelse av en ubalansert forhandlingssituasjon: – Da
Statkraft kom på banen var det som å møte Bruce Lee i en slåsskamp, sier Pun. Vi hadde ingen
anelse om hvor vi ble truffet. Nepal var som analfabeter å regne, vi var ulærte i kunsten å drive
kommersielle forhandlinger.

28

Framtiden i våre henders researcher snakket personlig med Dr Chandra i 2010.
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Pun var administrerende direktør i Nepal Electricity Authority fram til 1996, da Statkraft kom inn i
Nepal og begynte forhandlingene med NEA:
– Da vi satt i forhandlinger med nordmennene trodde vi ikke det ville bli et problem at strømprisen
ble fastsatt i dollar. Den gangen var én dollar verdt 49 rupees. Siden da har det vært så høyt som
79 rupees, forteller han.
Hadde Nepal hatt mer erfaring med seg inn i forhandlingene med Statkraft, hadde de ikke betalt en
så høy strømpris i dag, mener Pun:
– Vi skjønte ikke hva vi gikk inn i og trodde vi hadde inngått en meget god avtale. Nå forstår jeg at
Norge kun var ute etter å tjene penger. Men jeg anklager dem ikke. Det hadde jeg også villet
dersom jeg hadde vært dem.
Avtaleteksten for strømkjøpsavtalen er svært teknisk og kan ha vært vanskelig å forstå for
forhandlerne på Nepals side som manglet erfaring med denne typen forhandlinger og avtaler.

3.2. Ren energi eller ren business?
I sin kommunikasjon i Norge har de norske aktørene beskrevet Khimti-prosjektet som et rent
kommersielt prosjekt. Skjønt rent kommersielt er det kanskje ikke; Norad har bistått med
forundersøkelsen av Khimti-elva og senere finansiert bistandsprosjekter i landsbyene rundt
anlegget, noe som har styrket prosjektets lokale status. Norad ga også lån til prosjektet, som
senere ble overført til bistandsfinansierte Norfund.
Bhoj Raj Regmi, produksjonsdirektøren i NEA, mener Norge kunne opptrådd på en annen måte:
– Min mening er at Norge kunne gitt vannkraftsektoren i Nepal stat-til-stat utviklingsstøtte i tillegg
til å promotere investeringer gjennom uavhengige strømprodusenter. En modell som støtter seg
bare på investering fra privat sektor, virker ikke i et land som Nepal.
Regmi peker på det som skjedde under borgerkrigen, hvor det eneste som ble utført av
byggeprosjekter var i offentlig sektor. De private investorene holdt seg unna.
– Hvis den norske regjeringen faktisk ønsker å hjelpe Nepal, bør det være gjennom begge typer
støtte: offentlig og privat, i det minste til den pågående energikrisen er over. Først når vi har
tilstrekkelig strømforsyning kan vi kanskje vurdere en modell med rene private investorer. Men nå
er vi i krise, avslutter Regmi.

3.3. Strømkjøpsavtalen: Unntatt offentlighet
Innholdet i den kontroversielle strømkjøpsavtalen mellom NEA og HPL er hemmelig, noe som er
skrevet eksplisitt i avtalen. Det betyr at kritikken av avtalen som har kommet i media, bare retter
16

Ren utvikling eller ren business?

seg mot de delene av avtalen som har blitt kjent. Fordi innholdet er unntatt offentlighet, har
kritikken også vært unøyaktig og tidvis preget av spekulasjon om innhold og intensjoner.
Dr Prakash Chandra Lohani er en av dem som reagerer på at strømkjøpsavtalen er hemmelig for
folket:
– Jeg mener at avtalen bør være åpen for innsyn. Det er en avtale mellom regjeringen i Nepal og et
norsk vannkraftselskap, den angår folk i dette landet og bør være offentlig, sier han til Framtiden i
våre hender.

3.4. Strømprisen i dollar
Et gjennomgangstema i kritikken mot strømkjøpsavtalen er at den slår fast at NEA skal betale
Himal Power Limited den månedlige strømtariffen i amerikanske dollar.
– Kraftkjøpsavtalen fastslår at enhetsprisen på strømmen skal følge dollarkursen. Det er ingen god
løsning for oss. Vi betaler stadig mer for strømmen til Himal Power Limited, men har få muligheter
til å øke prisen for forbrukerne. Resultatet er at NEA har store økonomiske problemer, sier Bhoj Raj
Regmi, den tidligere underdirektøren i Nepal Electricity Authority.
Framtiden i våre hender har ved hjelp av en kilde kunnet kontrollere hvorvidt kritikken mot avtalen
stemmer med innholdet. Ifølge avtalen skal avgiften for strømmen betales både i rupi og i
amerikanske dollar, beregnet ut ifra hvor store deler av lånene til HPL som er gitt i form av rupi
eller dollar. Framtiden i våre hender har ikke funnet informasjon som tilsier at noen av lånene har
blitt gitt i form av rupi, noe som i praksis betyr at strømavgiften betales i amerikanske dollar og
ikke i lokal valuta.29 Fra avtalen ble undertegnet 15. januar 1996 og til juni 2014 hadde
vekslingskursen for en dollar vokst fra 54 nepalske rupi til 95.

3.5. Eskalerende strømavgift
Ifølge Santa Bahadur Pun var det et enda større problem at avtalen fastslo at strømprisen skulle
endres i takt med den amerikanske konsumprisindeksen:
– Statkraft foreslo at enhetsprisen vi skulle betale til dem skulle trappes opp hvert år i takt med
den amerikanske konsumprisindeksen. Vi trodde det var mer fordelaktig for oss enn om prisen
skulle følge konsumprisindeksen i Nepal. I ettertid har vi skjønt at det var en tabbe, forteller han.

29

The capital cost of the project was US$140 million with 75% bank financing from Asian Development Bank (AD B), International Finance Corporation
(IFC), Eksportfinans AS (Norway), Nordic Development Fund (Finland) and Norwegian Agency for Development Co -operation (NORAD)
http://www.gwptoolbox.org/images/stories/cases/en/cs%20191%20nepal.pdf
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Prakash Chandra Lohani har i dag vanskelig for å forstå hvorfor Nepal gikk med på en klausul om å
betale strømavgiften i dollar, noe som er «så åpenbart og uttrykkelig mot Nepals interesser»:
– Jeg forstår ikke hvorfor vi måtte binde oss til dollaren. Heldigvis har vi hatt flaks. Det har vært
små svingninger i USAs inflasjonsnivå de siste årene. Hadde det vært større svingninger ville vi hatt
behov for å justere prisen, men det hadde ikke avtalen tillatt. Hvorfor ikke, spør han retorisk.
Med andre ord ligger det som et premiss i strømkjøpsavtalen om at prisen Nepal skal betale til
HPL, skal vokse (eller minke) i takt med den økonomiske utviklingen i USA. Konsumprisindeksen i
USA har i perioden fra 2000 til utgangen av 2013 vokst med ca 35%, ca 2,7% i året. 30
Den nepalske staten ble dermed bundet til å betale en strømavgift som øker i takt med USAs
prisvekst, og uavhengig av den økonomiske utviklingen i Nepal. Årsaken til at investorene ønsker
betaling i dollar skyldes både at internasjonale lån må betales i dollar, og at fortjenesten blir bedre
når den betales i dollar framfor lokal valuta.

3.6. Markedspris eller flat strømavgift
Selv om kritikken retter seg mot betalingen i dollar, er det et annet forhold ved avtalen som trolig
har bidratt mer til misnøyen. Strømkjøpsavtalen forutsetter at strømprisene vil vokse i takt med
markedet, og at Nepal skal betale en markedsbasert strømpris til HPL. Problemet er at i Nepal har
staten strømmonopol, strømprisen er flat og kraftig subsidiert. I perioden 2000 – da Khimtikraftverket leverte sin første strøm – til 2012 har strømavgiften hos forbrukerne vært flat. I samme
periode har prisen NEA betaler for strømmen fra HPL økt gradvis år for år.
Under åpningen av Khimti-anlegget innrømmer Statkraft overfor Bistandsaktuelt at prisen for
strømmen er «meget høy». Videre heter det i reportasjen: «Kraften selges videre til forbrukerne,
som må betale enda mer.» Denne beskrivelsen viser seg å ikke stemme med det som skjedde i
Nepal: Regningen for den høye strømmen har havnet hos NEA og dermed staten, og ikke på
strømregningen til forbrukerne av strøm.
Det er denne forskjellen mellom stigende og markedsbasert strømpris på den ene siden og flat og i
praksis subsidiert strømpris som har gitt NEA eskalerende millionunderskudd fra år til år. NEAs
underskudd skyldes flere faktorer, ikke bare HPL. Men deler av underskuddet skyldes i realiteten
en subsidiering av strømmen NEA kjøper fra blant andre HPL. Trolig ville utbyggingen aldri funnet
sted hvis ikke eierne av HPL fikk en avtale som sikret stigende inntekter. Det er et åpent spørsmål
om forhandlerne fra Nepal forsto konsekvensene av å godta markedsbasert strøm når NEA

30

http://inflationdata.com/Inflation/Consumer_Price_Index/CurrentCPI.asp?reloaded=true
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opererer med flat strøm. Eller om de lot politikere og offentligheten forstå konsekvensene av
avtalen.
Denne sentrale forutsetningen i avtalen blir ikke nevnt i de offentlige anklagene mot HPL.
Muligheten for at strømprisen skal bestemmes av markedet er ikke oppe til politisk debatt.

3.7. Plikt til å betale for overskuddsstrøm
Et siste kontroversielt punkt i avtalen er betingelsen om at Nepal er pliktig til å kjøpe
overskuddsstrøm fra HPL til en høyere pris enn vanlig strømleveranser. Avtalen fastsetter en
standardleveranse for hver måned, med en høyere forventet vannføring i regntida (mai-nov) enn i
de seks tørre månedene (nov-mai). Strømforbruket er normalt høyest i de tørre månedene om
vinteren. Hvis Khimti-elven fører høyere vannmasse enn forventet i en av de «tørre månedene», er
NEA pliktig til å kjøpe overskuddsstrøm til en pris som ligger høyere enn standardleveransen. I de
«våte månedene» er NEA ikke selv pliktig til å kjøpe overskuddsstrøm fra HPL, men er pliktig å
levere denne overskuddsstrømmen til tredjepart (for eksempel India) mot 10 prosent betaling for
nettleie.
Pun mener NEA begikk nok et feilgrep da de gikk med på denne klausulen i kontrakten.
Bestemmelsen gjør NEA pliktig til å kjøpe strøm, uavhengig av om de faktisk får avsetning for
strømmen på markedet. Khimti er som nevnt et vannkraftanlegg uten demning som baserer seg på
vannføring i elva. HPL sitter med gevinsten fra høyere vannføring i elva, mens NEA sitter med
risikoen.

3.8. Hva har Khimti gitt i inntekter
Selskapene som dro i gang Khimti-kraftverket forventet fra starten en god fortjeneste på
prosjektet. Avkastningen var i 2000 forventet til å bli 15 prosent, eller 50 millioner kroner i året.
For hele driftstiden på 20 år, forventet eierne en inntjening på rundt 1 milliard kroner.
I SN Powers årsmeldinger oppgis omsetning, driftsresultat og majoritetseiers andel av
årsresultatet, det vil si utbytte til SN Power. På de sju årene fra 2007 til 2013 har omsetningen i
Himal Power Limited vært på 1,4 milliarder kroner og driftsresultatet (før skatt) på 1 milliard. I
2013 var utbyttet på 90 millioner, noe som er ca 50 prosent høyere enn tidligere år. Det skyldes
ifølge årsmeldingen til SN Power salget av Khimti Services Pvt. Ltd, et datterselskap av HPL som
leverte tjenester til selskapet.31

31

SN Power årsmelding 2013 side 15
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Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap oppgir en andel av resultat i 2013 fra HPL på 29
millioner, som bidrar til utbyttet som går til Bergen kommune og 16 andre norske kommuner, samt
Statkraft.32
I desember 2014 delte Framtiden i våre hender denne rapporten med VG, som har jobbet videre
med en oversikt over hva de norske eierne har tjent på Khimti. Ifølge tall VG har fått ut i mars/april
2015, har de norske majoritetseierne tatt ut hele 880 kroner i utbytte fra Khimti siden
kraftproduksjonen kom i gang i juli 2000. Av dette har Statkraft tatt ut 402,7 millioner, Norfund
209,3 millioner og BKK 270 millioner kroner. 33
Kraftverket vil fortsette å gi gode inntekter i mange år framover. Fra 2015 vil HPL tjene noe mindre,
fordi selskapet da må begynne å betale skatt på 23 prosent. I de 15 første driftsårene har selskapet
skattefritak. HPL har sikret seg mot eventuelle skatteøkninger eller avgifter, og har rett til å heve
prisen på strømmen for å dekke eventuelt økte utgifter pålagt av Nepal. Etter 2020 vil halvparten
av aksjene og inntekten tilfalle Nepals stat. Først i 2050 vil hele anlegget tilfalle Nepal.
Khimti vært en svært lønnsom investering for den norske staten, og bidrar til en jevn strøm av
penger inn i Statkraft og BKK. Det statseide Statkraft går overskudd, som havner på inntektssiden i
det norske statsbudsjettet. Med andre ord går en liten del av strømregningen i Nepal til å dekke
utgifter på det norske statsbudsjettet.

Omsetning, driftsresultat og utbytte for Himal Power Limited 34
År

Omsetning

Driftsresultat

Utbytte majoritetseier

2007

204

162

48

2008

198

156

42

2009

204

162

60

2010

198

150

60

2011

216

72

78

2012

204

162

66

2013

216

198

90

1 440

1062

444

Sum i mill. kroner

32

BKKs årsmelding 2013

33

VG og E24. Upublisert materiale.

34

Alle tall fra SN Powers årsregnskap. Tallene avviker noe fra utbyttetallene som VG har innhentet. Det kan bero på skatter og avgifter.
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4. Hvem betaler prisen for risikoen?
«Khimti I har blitt en suksess – for Statkraft, for Nepal og for den lille befolkningen i landsbyen
Devitar.» Statkraft.35
Khimti-kraftverket ble bygget innen fristen, leverer mer strøm enn forventet, og har vært en stabil
leverandør av strøm til Nepal. HPL står for 15-17 prosent av strømproduksjonen i Nepal, og har
med støtte fra Norad gitt lokalbefolkningen rundt anlegget gode utviklingsprosjekter: strøm, vann,
vei, skole og klinikk.
De norske eierne av Khimti liker derfor å framstille prosjektet som en suksess. Spørsmålet vi vil
forsøke å besvare i de følgende avsnittene er hvem som betaler for denne suksessen. Det er særlig
relevant å se på risikoen ved anlegget, og hvem som sitter igjen med prisen for denne risikoen.

4.1. Norfunds mandat
Den norske regjeringen har klart og tydelig uttalt at formålet med Norfund er å fremme utvikling i
utviklingsland. Støtteordningene har ikke som mål å fremme interessene til norsk næringsliv i
utlandet.36 Det er også et uttalt mål at investeringene skal skje i land og sektorer hvor
utviklingseffekten forventes å være høy.
Norfund og datterselskapet SN Power skal være villige til å ta risiko, og dermed investere der ingen
andre «tør» å investere, men hvor behovet for investeringer er stort.37 Dette formuleres i
Norfundloven av 1997 som slår fast at Norfund skal «... etablere levedyktig, lønnsom virksomhet
som ellers ikke ville blitt igangsatt på grunn av høy risiko».38 Mandatet er videre utdypet i en egen
instruks fra Utenriksdepartementet. For å oppfylle mandatet, og samtidig mobilisere midler fra
andre investorer, har Norfund vedtatt en strategi med geografisk konsentrasjon om utvalgte, svært
fattige regioner, samt sektorer der investeringene vil gi høye utviklingseffekter og hvor
forutsetningene ligger til rette for å mobilisere kompetanse av internasjonal kvalitet hos norske
samarbeidspartnere.
Om fornybar energi skriver Norfund at de skal «forbedre og øke elektrisitetsproduksjonen fra
fornybare energikilder, og dermed bidra til å sikre grunnlaget for økonomisk utvikling».
Prosjektene kjennetegnes ved stort kapitalbehov og høy risiko, blant annet knyttet til utbygging og

35

«Lysere tider i Devitar», People&Power nr 1, 2011, Statkraft.

36

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Utvikling/naringsliv_utvikling.pdf

37

http://norfund.no/images/stories/annual_reports/Norfund_aarsrapport_2011.pdf

38

http://www.norfund.no/mandat/category481.html
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geologiske og hydrologiske forhold. Norfund hevder i sin årsrapport at investeringene i fornybar
energi «har vist god lønnsomhet og har betydelige utviklingseffekter».39
Norfund roser også datterselskapet SN Powers evne til å håndtere risikoen knyttet til
energiinvesteringer: «SN Power har vist at med den rette kombinasjonen av kapital og
kompetanse, er det mulig å håndtere de mange risikoforholdene forbundet med å gjøre fornybar
energiinvesteringer kommersielt bærekraftige».40
Samtidig har tidligere utviklingsminister Erik Solheim vært tydelig på at de risikoreduserende
tiltakene kun skal gi begrenset avlastning og at det er selskapene selv som må selv bære den
vesentlige risikoen ved å investere i fattige lands markeder.41

4.2. Hva er egentlig risikoen for Khimti?
Khimtiprosjektet ble ansett som risikabelt av utbyggerne og institusjonene som ga lån til
prosjektet.
«Det er mange risikofaktorer å ta hensyn til», uttalte Tor Arne Pedersen i HPL til Bistandsaktuelt i
2001. «Risikoen er ikke bare knyttet til byggingen, men også i forhold til den politiske situasjonen i
Nepal, som er svært ustabil. Vi kan for eksempel ikke regne som sikkert at myndighetene alltid vil
betale regningene.»
Statkraft påpeker i samme artikkel at långiverne ser på prosjektet som risikabelt, og har krevd en
rente på hele 11 prosent for å dekke inn risikoen. Risikoen strekker seg fra endringer i
vanntilførselen i elva, skade på anlegget, politisk konflikt som hindrer drift, eller at politiske
endringer fører til ekspropriering eller at staten bryter kontrakten og stanser betalingen til
selskapet.
Blant långiverne til Khimti finner vi International Financial Corporation(IFC), Asian Development
Bank, Eksportfinans, Norad og Nordic Development Fund (Finland) 42. Långiverne tok forsikring for
prosjektet gjennom Multilateral Investment Guarantee Association (MIGA), en del av
Verdensbanken.43 Forsikringen skal dekke de ulike risikoscenariene beskrevet over.

39

http://norfund.no/images/stories/annual_reports/Norfund_aarsrapport_2011.pdf

40

http://norfund.no/index.php/no/portefolje/fornybar-energi

41

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Utvikling/naringsliv_utvikling.pdf

42

http://www.gwp.org/en/ToolBox/CASE-STUDIES/Asia/Nepal-Building-water-infrastructure-as-part-of-Khimti-I-Hydropower-Project-Khp-I-191/

43

http://www.ratnasansar.com/2009/01/managing-risks-in-private-sector-hydro.html
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4.3. Hvem betaler for risikoen?
Det interessante spørsmålet er hvem som betaler for risikoen. Ratna Sansar Shrestha omtaler seg i
dag som vannkraftanalytiker. Men han har også tidligere jobbet for HPL, og signerte på
strømkjøpsavtalen som vitne, med tittelen «Company Secretary». 44 I en analyse av private
vannkraftselskaper i Nepal, beskriver han hvordan kostnaden for risikoen ved Khimti blir overført
til NEA gjennom strømkjøpsavtalen.45
Den økonomiske risikoen for at hele prosjektet skal feile, gjenspeiles i høy rente på lånene, som
igjen fører til høy strømpris. Den politiske risikoen for at Nepal ikke skal betale for strømmen eller
endre vilkårene, er også dekket av ulike deler av strømkjøpsavtalen.
Ifølge Shrestha krevde långiverne bak HPL at nepalske myndigheter ga en egen forsikring om at
staten skulle betale strømavgiftene hvis NEA skulle svikte. Investorene fikk gjennomslag for dette,
selv om Verdensbanken og IMF vanligvis ikke godtar at myndighetene står som garantist for denne
typen investeringer. Avtalen inneholder også en garanti mot at deres fortjeneste fra HPL ville
rammes av framtidige skatteøkninger. Eventuelle framtidige skatteøkninger på strøm eller
selskapet, vil føre til økt regning til NEA. 46
En betydelig risiko ved SN Powers datterselskap Himal Power Limiteds investeringer i Khimtianlegget er knyttet til mulige svingninger i den nepalske valutaen, rupi (NPR). Ifølge Ratna Sansar
Shrestha ble denne risikoen overført til NEA som gikk med på å fastsette strømprisen i amerikanske
dollar. I tillegg gikk NEA med på at strømprisen skulle følge veksten i konsumprisindeksen i USA.
Prisutviklingen i USA ble ansett som langt mer stabil og forutsigbar enn i Nepal.
Khimti-kraftverket er et såkalt run of the river-anlegg og er derfor avhengige av vannføringen i
elven til enhver tid. Denne kan ikke reguleres, noe som innebærer at kraftproduksjonen øker
betraktelig i flomperioder med mye snøsmelting eller nedbør. Etterspørselen etter strøm har en
tendens til å øke i den tørre sesongen og falle i den våte sesongen.
I strømkjøpsavtalen har partene (HPL og NEA) definert en standard for hvor mye energi HPL skal
levere i hver måned. Denne standarden er trolig basert på utregninger fra forstudiene til
vannkraftprosjektet.

44

http://www.ratnasansar.com/2010/07/re-about-khimti.html

45

http://www.ratnasansar.com/2009/01/managing-risks-in-private-sector-hydro.html

46

http://www.ratnasansar.com/2009/01/managing-risks-in-private-sector-hydro.html
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Strømtariffen ble ifølge Sansar Shrestha reforhandlet da den forventede kostnaden for prosjektet
steg og SN Power og de andre investorene oppdaget at den opprinnelige prisen ikke ville dekke
kostnadene.47
Videre har HPL i avtalen også sikret seg en såkalt take-or-pay klausul som forplikter NEA til å kjøpe
overskuddsstrøm til høyere pris, uavhengig av behov hos forbrukerne i Nepal. Dette gir HPL
mulighet til å tjene penger på økt vannføring, men gir NEA en potensiell risiko for tap hvis de ikke
klarer å få avsetning for den økte mengden strøm til forbrukerne.

4.4. Nepal sitter med regningen
Borgerkrigen i Nepal brøt ut like etter at Himal Power Limited ble stiftet i 1996 og varte fram til
Khimti rundet seks år med drift. De ulike risikofaktorene ved Khimti-prosjektet har derfor vært
reelle. Men risiko betyr også at investorene tar seg usedvanlig godt betalt for lån og innsats. Denne
risikoen er det Nepal som betaler for. Investorene har forsikret lånene i Verdensbanken, og sikret
alle andre risikofaktorer gjennom høy strømpris og en betalingsgaranti fra den nepalske staten.

47

http://www.ratnasansar.com/2009/01/managing-risks-in-private-sector-hydro.html
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5. NEAs rolle i Nepals vannkraft
Da representanter fra Nepal Electricity Authority signerte strømkjøpsavtalen med Himal Power
Limited i 1996, ble strømprisen per enhet fastsatt til 5,2 amerikanske cents per strømenhet. Kort
tid etter ble den økt til 5,9 cent per enhet.48 Allerede i 2000, kort tid etter at anlegget var ferdig
bygd og hadde begynt å levere strøm, var Nepals myndigheter misfornøyde med avtalen og ønsket
en lavere strømpris. Statkraft vedgikk selv i intervjuet med Bistandsaktuelt under åpningen av
anlegget, at strømprisen var meget høy.49
I de over 13 årene som har gått siden vannkraftverket startet opp i 2000, framholder NEA at
Khimti-prosjektet har påført dem enorme økonomiske tap. Bhoj Raj Regmi, tidligere Director of
Generation i Nepal Electricity Authority, er svært kritisk til avtalen som ligger til grunn for SN
Powers virksomhet i Nepal og trekker fram enhetsprisen som det mest oppsiktsvekkende punktet:
– Kraftkjøpsavtalen fastslår at enhetsprisen på strømmen skal følge dollarkursen. Det er ingen god
løsning for oss. Vi betaler stadig mer for strømmen til Himal Power Limited. Resultatet er at NEA
har store økonomiske problemer, sier Regmi til Framtiden i våre hender.
Public Accounts Comittee, komiteen som ble nedsatt av Parlamentet i 2010 for å evaluere det
norsk-nepalske vannkraftsamarbeidet, slo fast at NEA med kraftige årlige underskudd på grunn av
en dårlig strømkjøpsavtale. Komiteen anslo NEAs tap mot kraftverket Upper Bhotekoshi (30 MW)
og Khimti (60 MW) til 2,5 milliarder rupi i året, tilsvarende 204 millioner kroner. 50
Medlem av komiteen, Rabindra Adhikari skal ha uttalt at «tapet skyldes bestemmelser i avtalen.
NEA har ikke bare signert strømkjøpsavtalen i dollar, men har også blitt enige om uakseptable
bestemmelser. Siden avtalen i 1996, har dollaren valutakurs gått opp og NEA har vært forpliktet til
å betale i henhold tenkt rente. Dette er den viktigste årsaken til NEA tap. Så denne avtalen bør
gjennomgås».51

5.1. Uendret pris til forbrukerne i Nepal
Selv om strømavgiften for strømmen fra Khimti har økt de siste ti årene har ikke NEA økt sin
utsalgspris til strømbrukerne. I Nepal er det ikke markedet, men staten som fastsetter strømprisen.
I perioden 2001 til 2012 har derfor strømprisen ligget uendret. I samme periode har Nepal opplevd
en lang periode med alvorlig strømforsyningskrise. NEA har i perioder gjennomført planlagte

48http://www.thehimalayantimes.com/fullTodays.php?headline=NEA+loss+exceeds+Rs+2+billion+a+year+&NewsID=248111
49

http://www.bistandsaktuelt.no/_attachment/231590/binary/163597?download=true

50http://www.thehimalayantimes.com/fullTodays.php?headline=NEA+loss+exceeds+Rs+2+billion+a+year+&NewsID=248111
51http://www.thehimalayantimes.com/fullTodays.php?headline=NEA+loss+exceeds+Rs+2+billion+a+year+&NewsID=248111
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strømkutt på opptil 16,5 timer per uke52. Under tørketiden i april 2011 var situasjonen så ille at
NEA var nødt til å kutte strømmen i hovedstaden Kathmandu opp til 16 timer per dag.53
Myndighetene erklærte da strømkrise i landet.
Samtidig ble det opprettet en ny såkalt Tariff Fixation Commision som gjennomgikk
strømprisordningen og til slutt anbefalte å øke strømprisen med 20 prosent.54 Da dette skjedde
sommeren 2012 hadde strømprisene vært uendret siden 2001.55 Selv om prishoppet på 20 prosent
var påkrevd, er det lett å se for seg at dette slår negativt ut for mange av de fattige brukerne. De
aller fattigste merket trolig mindre til prishoppet, bare rundt 44% av befolkningen er koblet til
strømnettet. Det å øke strømprisen ytterligere kan være politisk upopulært hos større deler av
velgermassen, ikke bare de fattigste.
Økningen i strømpris har bare hatt begrenset effekt så langt. I begynnelsen av 2014 opplevde
Nepal igjen 12 timers strømkutt per dag.

5.2. Gjentatte ønsker om reforhandling
Nepals myndigheter har gjennom flere år fremmet et ønske om å få reforhandlet
strømkjøpsavtalen med Himal Power Limited.56 Forespørslene har hver gang blitt avvist, både fra
det norske selskapets side og fra norsk politisk hold.
Så tidlig som høsten 2001 uttalte Norges daværende ambassadør til Nepal, Ingrid Ofstad, til avisen
Nepali Times at det var vanskelig å reforhandle strømkjøpsavtalen. – Siden det er det første store
private prosjektet følger alle med på hva som skjer for å se om man kan stole på myndighetene,
mente Ofstad.57
Tidligere utenriksminister og medlem av Public Accounts Committee, Prakash Chandra Lohani, sa i
2010 til Framtiden i våre hender at en eller annen form for endring av strømkjøpsavtalen var nødt
til å skje:
– Avtalen er grovt urettferdig på så mange punkter. Vi må få det norske selskapet til å forstå at det
ikke gir dem eller Norge et godt rykte hvis ikke avtalen revideres, uttalte Lohani.

52

http://www.nepjol.info/index.php/HN/article/view/4187

53

https://energypedia.info/wiki/Nepal_Country_Situation

54

http://www.gorkhapatra.org.np/detail.php?article_id=5419&cat_id=4

55

http://www.ekantipur.com/2012/07/01/business/power-tariff-hike-onus-on-nea-to-capitalise-on-the-opportunity/356440.html ,
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Electricity+tariff+hike+from+today&NewsID=339903

56

http://nepalitimes.com/news.php?id=8564#.USTG-meFdf0

57

http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/nepalitimes/pdf/Nepali_Times_064.pdf
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Bhoj Raj Regmi, tidligere Director of Generation i Nepal Electricity Authority, ga uttrykk for det
samme:
– Nepal er inne i en krise, sa han til Framtiden i våre hender. – Vi har et stort underskudd på strøm,
og vi har alvorlige økonomiske problemer. Norge er en fremtredende støttespiller i Nepal. Derfor
bør de gå med på å reforhandle avtalen med oss og sørge for at det blir rettferdig for alle parter.
Sommeren 2010 foreslo i Public Accounts Committee (PAC) at strømkjøpsavtalen burde bli endret
for å bidra til at NEA kunne komme seg ut av de økonomiske problemene. 58 Himal Power Limited
skal da ha svart på forslaget med en skriftlig uttalelse motsetter seg komiteens innstilling til
avtalen og hvor de slår fast at «følelsesladede debatter kun ville virke ødeleggende for
investeringsklimaet i vannkraftsektoren» og «kontraktens ukrenkelighet alltid burde
respekteres».59
Senere samme år, i et intervju med Kathmandu Post, ble daværende direktør i HPL, Knut Reed,
spurt direkte om strømkjøpsavtalen og påstandene om at avtalen ofte blir ansett som et
tapsprosjekt for NEA.60 Reed svarte at han er uenig i NEAs framstilling og framholder at SN Power
(den gang Statkraft) tok en massiv risiko da de som første utenlandske investor investerte i
vannkraft i Nepal.61
På spørsmål om HPL ville være villige til å revidere avtalen svarer han et entydig nei og spør
retorisk «Hvorfor skal vi reforhandle avtalen når det er en god avtale for begge parter?».
Utviklingsminister Heikki Holmås besøkte Nepal og Khimtianlegget i begynnelsen av juni 2012. I
forbindelse med den norske ministerens besøk valgte Nepals statssekretær for energi, Hariram
Koirala, å ta opp ønsket om en endring av strømkjøpsavtalen med utviklingsministeren.62
Framtiden i våre hender tok i ettertid kontakt med Utviklingsministeres kontor som i en epost
svarer at de ikke ønsket å forholde seg til ønsket fra Nepal; som de mente var utenfor deres
ansvarsområde.
«Vi er kjent med at nepalske myndigheter har tatt opp dette spørsmålet. Utenriksdepartementet
har imidlertid ingen rolle i dette som er en kommersiell kontrakt mellom NEA og HPL.»
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http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2010/07/05/nation/khimti-bhotekoshi-ppas-flawed-pac/210152/

59

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Chances+of+review+slim&NewsID=252868 ,
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http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2010/12/01/money/were-here-for-a-long-term-investment/215544/
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http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2010/12/01/money/were-here-for-a-long-term-investment/215544/
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http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2012/07/28/money/khimti-ppa-row-back-to-haunt-project/237761.html
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I juni i 2012 skal NEA på nytt ha henvendt seg til HPL, denne gangen med et offisielt brev til hvor de
omtaler tapene forårsaket av at enhetsprisen på strømmen har fulgt dollarkursen.63
Ifølge NEA skal Himal Power Limited denne gangen svart at de skulle vurdere saken. På spørsmål
om saken fra Framtiden i våre hender svarer Elsbeth Tronstad i SN Power følgende:
«Det er riktig at Nepalese Electricity Authority (NEA) i juni 2012 kontaktet HPL med anmodning om
å ha en gjennomgang og mulig endring av kraftkjøpsavtalen mellom HPL og NEA, som er gyldig til
2020. HPL har vært imøtekommende til forespørselen og startet en dialog med myndighetene om
dette. Det har derimot vært liten respons i NEA til aktivt å følge saken og så langt har det vært lite
fremdrift i prosessen.»
Forsøket på reforhandling skal siden ha strandet. Nøyaktig hva som har skjedd, er ikke klart. Vi vet
ikke hvorfor SN Power i svar til oss viser seg positive til en reforhandling av avtalen, og vi har ikke
fått NEAs forklaring på hvorfor de eventuelt ikke skal ha fulgt opp, og hvordan de tolker den nye
imøtekommende holdningen fra SN Powers side.
Uansett hva som har skjedd, så kom et nytt krav om reforhandling januar 2014. Da instruerte
regjeringen i Nepal sitt eget Energidepartement om igjen å evaluere strømkjøpsavtalen mellom
NEA og HPL, samt tilsvarende avtale for kraftverket Upper Bhotekoshi. Departementet fikk tre
måneders frist til å fullføre oppgaven. 64

5.3. Kritikken mot NEA
De private strømleverandørene, som HPL, er ikke alene skyld i Nepals akutt problematiske
strømproblemer. Nepal Electricity Authority får selv påskrevet en stor del av ansvaret for landets
store problemer i strømsektoren. Et gjentakende problem med NEA er de årlig store
underskuddene på rundt fire milliarder rupi, 243 millioner kroner. Etatens samlede underskudd er i
dag på over 13 milliarder rupi, rundt 870 millioner kroner, selv etter en ettergivelse av gjeld på 1,6
milliarder kroner.65 I Nepals media blir mye av skylda for denne gjelda delt mellom
strømkjøpsavtalene og NEAs egen dårlige styring. En mer balansert forklaring må ta med
myndighetenes krav om at strømprisen skal ligge flatt og lav.
Lista over alvorlige klagemål mot NEA strekker seg lengre enn underskuddene: korrupsjon, dårlig
ledelse og organisering, strømtap fra nettet på 25-30%, gratis strøm til ansatte, manglende vilje til
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http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2012/07/28/money/khimti-ppa-row-back-to-haunt-project/237761.html
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å hindre tjuvkobling av strøm og for mange ansatte NEA. Etter det vi kjenner til har svært mange i
NEAs ledelse blitt fjernet i løpet av 2013 og 2014 på bakgrunn av omfattende korrupsjonsanklager.
Dårlig ledelse i NEA må ta sin andel av skylda for manglende framgang i vannkraftutbyggingen i
Nepal, et problem som er et gjennomgangstema i landets aviser.
Resultatet av alt dette er lange perioder hvor store deler av landet må leve med strømkutt på
mellom 12 og 16 timer om dagen. Det er lett å glemme at flertallet av befolkningen fortsatt ikke
har tilgang på strøm i det hele tatt.

5.4. Nepals konfliktfulle energidebatt
To andre forhold er viktige for å forstå konteksten for den nepalske kritikken mot HPL og de norske
investorene: Demagogiske trekk ved den politiske debatten i Nepal, og det politiske forholdet til
India.66
Den politiske debatten i Nepal er ofte preget av et høyt konfliktnivå med stor grad av
beskyldninger og mistenkeliggjøring, noe som er et annet relevant forhold for forståelsen av
kritikken mot HPL. Et vanlig demagogisk virkemiddel innebærer å sørge for å knytte en ekstern
syndebukk i allianse med nepalske politiske rivaler. Konfliktene trenger ikke være utelukkende
politiske, men ha bakgrunn i rivalisering som er mer grunnleggende enn politiske uenigheter
(kaste, familiedynastier, regioner). Noe av kritikken mot HPL må forstås i denne sammenheng.
Et annet forhold er Nepals forhold til den store naboen i sør; India. Eksport av strøm, fra Khimti og
tilsvarende private anlegg, ville kunne gi inntekter til begge parter. Samtidig er forholdene mellom
de to landene konfliktfullt, og preget av en stor motvilje i Nepal mot å selge strøm til India.
Motviljen skyldes både et ønske om å bruke strømmen til å utvikle egen industri, samt en frykt og
motvilje mot Indias (påståtte) innblanding i Nepals energipolitikk.
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Dette avsnittet bygger på samtaler med Olav Myrholt som har inngående kjennskap til den politiske situasjonen i Nepal.
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6. SN Powers svar på anklagene
Selv om forholdene beskrevet i denne rapporten ikke har vært diskutert i Norge, har det vært en
levende debatt om dette i Nepal. Himal Power Limited har siden strømproduksjonen startet vært
gjenstand for kritikk fra nepalske politikere, byråkrater og media. Framtiden i våre hender
intervjuet i 2010 Carl Martin Faannessen, daværende manager for HPL, om anklagene mot
selskapet.
Intervjuet ble utført samme år hadde Parliamentary Accounts Committee skapte storm i nepalske
medier fordi de krevde en reforhandling av strømkjøpsavtalen. Debatten og anklagene mot
nordmennene var skarpe. Faannessen reagerte på anklagene som selskapet har blitt utsatt for:
– Vi ble svært forbauset da vi fikk høre anklagene mot oss kom fram. Dette er anklager uten
grunnlag, basert på tvilsomme tolkninger og – for å være ærlig – minner om en James Bondhistorie. Ærlig talt tror jeg ikke Norges regjering er ute etter å gjøre Nepal konkurs.
Faannessen ønsker ikke å offentliggjøre innholdet i strømkjøpsavtalen, for å kunne oppklare
misforståelsene om innholdet i avtalen:
– Vår strømkjøpsavtale med NEA er grunnlaget for vår virksomhet. Se på det som vår oppskrift på
Coca-Cola. Coca-Cola vil aldri avsløre sin oppskrift, fordi de da ville deres suksess umiddelbart bli
offentlig informasjon. For oss er det på samme måte med strømkjøpsavtalen, forteller Faannessen.
Et av områdene hvor HPL har fått kritikk, er klausulen om at NEA er forpliktet til å kjøpe
overskuddsstrøm, og til en høyere pris. Faannessen bekrefter at dette stemmer, men presiserer at
dette kun gjelder i sesongen som regnes som «tørr».
– I media blir det hevdet at prisen for overskuddsstrøm ligger på 50 prosent mer enn den allerede
høye strømprisen. Stemmer det?
– Kanskje.
Ifølge Faannessen er det bare tre av årets måneder hvor HPL klarer å produsere mer strøm enn
forventet, i seks måneder leverer de tilsvarende forventet, mens i de øvrige tre leverer mindre enn
forventet.
– Kan du skjønne hvorfor noen reagerer på fortjenesten HPL, et selskap eid av den norske staten,
skaper ved å selge strøm til den nepalske staten?
– Jeg skjønner at folk tror HPL tar penger ut av landet. Det er slik det ser ut. Men vi kommer til å
bruke pengene på nye store investeringer i Nepal, så de vil i realiteten ikke forlate Nepal. Hvis
bankene taper pengene de lånte oss for Khimti, vil de ikke hjelpe oss å bygge Kirne. Nå har de sett
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at vi kan levere, at vi har erfaring. Men i 1996 hadde vi ingen erfaring å vise til, avslutter Carl
Martin Faannessen.
I ettertid har HPL og SN Power vært nødt til å legge det langt større vannkraftprosjektet Tamakoshi
III på is, «i påvente av nødvendig klargjøring av den politiske situasjonen i Nepal og rammeforhold
for utviklingen av prosjektet», skriver SN Power i sin årsmelding for 2012.
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7. Bidrar Khimti til utvikling?
«Vi måler utvikling, vi forklarer utvikling. Vi er utvikling. … Det rare med denne debatten er at det er
ingen land i Afrika, ingen demokratisk valgte land vi jobber med som er i tvil om at dette er
utvikling. De sier: Det er ingenting vi heller vil at Vesten skal gjøre, og Norge, enn akkurat det vi
gjør.»
Kjell Rolandsen, daglig leder i Norfund, Dagsnytt 18, 15.2.13.

Khimti-kraftverket oppfattes vidt forskjellig av Nepals myndigheter og de norske eierne. Vi har
videre beskrevet de viktigste kontroversielle aspektene ved prosjektet. Det gjenstår en
grunnleggende problemstilling: Bidrar Khimti til utvikling i Nepal?
Begrunnelsen for at Norfund og dets datterselskap skal eie vannkraftverk i utlandet er at dette skal
bidra til utvikling, og at prosjektet ellers ikke ville vært bygget. Himal Power Limited er eldre enn
både Norfund og SN Power, men denne begrunnelsen har ligget til bunn fra starten gjennom
Norads deltakelse i prosjektet fra oppstarten i 1992 og 1993.

7.1. En pris å betale for risiko
Det er ingen tvil om at Nepal har bruk for all strømmen Khimti leverer. Spørsmålet er om de har
råd til strømmen. To forhold gjør strømmen fra HPL dyr, det ene er dyre lån med rente på over 11
prosent. Det andre er høy avkastning til eierne. Eierne beregnet i 2000 avkastningen til 15 prosent
og forventet en inntjening på en milliard fra prosjektet. Vår beregning i denne rapporten tyder på
at eierne vil få langt mer.
Risikoprosjekter som Khimti fører til høye lånesatser. Utbyggere og långivere er villige til å ta høy
risiko dersom de kan forvente høy fortjeneste. Men denne ordningen har en bakside: Noen må
betale den høye prisen som skal gi eierne god fortjeneste. I dette tilfellet er det et fattig land
preget av politisk kaos og konflikt.
Ettersom utvikling er et av målene med Khimti-prosjektet sett fra norsk side, kan det være relevant
å spørre hvilken utviklingseffekt prosjektet har hatt. Spørsmålet er om strømmen som leveres,
bidrar til å generere velferd eller utvikling til en verdi som ligger over det Nepal betaler i
fortjeneste til de norske eierne. Sett med Nepals øyne har Khimti bidratt til store underskudd for
staten og NEA.
Konflikten rundt HPL er viktig i lys av norske myndigheters politiske strategi for å øke Norfunds
kommersielle investeringer i vannkraft. Problemene i Nepal er fraværende i Norfund og SN Powers
fortelling om egen virksomhet – og har vært lite omtalt i den politiske debatten om denne store
bistandssatsingen.
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7.2. Markedspris eller statsstyrt strømpris
Da de norske utbyggerne forhandlet fram strømkjøpsavtalen mellom HPL og NEA la de inn et
premiss om at strømmen skulle eskalere i takt med markedsutviklingen i USA. Det lå en
forventning fra eierne om at markedet skulle betale for det de selv innrømmet var en høy
strømavgift. «Det er en meget høy pris, innrømmer Statkraft. Kraften selges videre til forbrukerne,
som må betale enda mer», skrev Bistandsaktuelt da de besøkte åpningen av kraftverket.
Nepal hadde ingen markedsstyrt strømpris da avtalen ble forhandlet fram, og har ikke hatt et
siden. Framtiden i våre hender er ikke kjent med om denne problemstillingen ble drøftet i
forhandlingene, eller internt hos de ulike norske aktørene. Innen en liberal økonomisk politikk er
markedsstyrte priser et ønsket mål. For mange utviklingsland er dette kontroversielt og for mange
uønsket. Fattige kan sjelden betale det markedet krever.
I lys av konflikten rundt strømkjøpsavtalen kan man i ettertid spørre seg om de norske
forhandlerne enten hadde en naiv tilnærming til markedsstyrt strøm, eller om de ganske enkelt
forventet at dette ville bli innført som en konsekvens av Khimti. Som vi har sett har Nepal fortsatt
en strømpris satt av staten, og HPLs eskalerende strømpris har ført til store utgifter i skjulte
strømsubsidier.

7.3. Manglende åpenhet og dialog
Himal Power Limited oppfatter strømkjøpsavtalen som sin «coca cola-oppskrift». Den kan ikke
offentliggjøres, og den skal ikke reforhandles. Det er ikke gitt at det er det beste svaret på kritikken
i Nepal.
Etablering av næringsliv i utviklingsland er komplisert, med mange potensielle konflikter. I årene
som har gått etter at HPL ble stiftet, har initiativer som Extractive Industries Transparency
Initiative, Publish What You Pay, Transparency International med flere vist hvor viktig åpenhet er
rundt kontraktsinngåelser i utviklingsland. I tilfellet Khimti, ønsker nepalske myndigheter å
offentliggjøre avtalen, mens de norske eierne nekter.
Khimti er det første private vannkraftverket i Nepal og er over halvveis i sin driftsperiode. Det er
vanskelig å forstå hvorfor avtalen fortsatt skal være hemmelig, særlig med tanke på de mange
beskyldningene selskapet har blitt utsatt for i Nepal. Selskapet hevder overfor Framtiden i våre
hender at avtalen er deres «oppskrift på suksess». HPL har hatt to vannkraftprosjekter – Kirne og
Tamakoshi III – på vent i Nepal i flere år, nå lagt på is.
Det kan virke som om HPL har blitt skyteskive for alt som er galt i vannkraftsektoren i Nepal. Mye
må NEA ta ansvar for selv. Kanskje kunne HPL gått kritikken i møte gjennom dialog. Kanskje kunne
HPL svart offentlig at NEAs underskudd ikke alene skyldes strømkjøpsavtalen, men at NEA ikke

33

Framtiden i våre hender – Rapport nr 1 2015

sender regningen videre til forbrukerne? Kanskje manglende åpenhet og dialog har bidratt til å
forsure forholdet til nepalske myndigheter?
Ettersom Khimti også er del av en norsk utviklingsagenda, er et verdt å spørre seg om ikke nettopp
oppskriften på Khimtis suksess som strømleverandør er verdt å dele med offentligheten. Hvis den
er så god som eierne hevder, bør den vel deles med andre som ønsker å bidra til utvikling Nepal?

7.4. Business eller bistand og utvikling?
SN Power og HPL er svært fornøyde med hvordan deres bistandsprosjekter i nærområdet rundt
kraftverket har bidratt til utvikling for tusenvis av familier. Men det er ikke Norfunds eierskap som
har bidratt til dette, men ordinære bistandsmidler fra Norad. 18,7 millioner fikk HPL fra Norad for
elektrifisering av landsbyene i området.
I den grad norsk næringsliv skal skape utvikling i utlandet, er det langt viktigere å se hvorvidt
arbeidsplassene som ble etablert fører til at arbeiderne får nok betalt og skaper ringvirkninger for
samfunn, lokalt næringsliv og bidrar til skatteinntekter.
Konfrontert med den høye strømprisen, svarte daværende driftsleder for Khimti, Vidar
Lenningsvik: «Hadde dette handlet bare om penger, hadde vi drevet helt annerledes. For eksempel
hadde vi ansatt langt færre folk, svarer Lenningsvik. I dag har kraftverket 140 ansatte med stort og
smått, kun fire er norske».
Det er vanskelig å forstå hvordan 140 ansatte betyr at prosjektet betyr mer enn bare penger,
særlig med tanke på en årlig inntekt for eierne på over 100 millioner. HPL oppgir ikke på sine
hjemmesider hvor mange ansatte de har i dag.
Ved årsskiftet 2011-2012 var HPL del av en arbeidskonflikt med arbeiderne som utfører tjenester
for selskapet. HPL skal ha satt ut alle tjenesteoppgaver til et eget selskap Khimti Service Pvt Ltd
(KSPL), med 89 ansatte. De fleste ansatte hadde vært med på å bygge Khimti-anlegget tidligere. I
desember 2011 valgte HPL å bytte tjenesteleverandør fra KSPL til det internasjonale serviceselskapet G4S. Resultatet ble naturlig nok konflikt og sultestreik med arbeiderne, som nå risikerte å
miste arbeidet i KSPL. Konflikten ble løst ved at arbeiderne fikk fortsette hos G4S.67
Salget av KPSL innbrakte ca 24 millioner kroner i ekstra fortjeneste til HPL, ifølge SN Powers
årsmelding for 2013. Kontrasten er stor til Lenningsvik som i 2000 beskrev det høye antallet
ansatte som et bevis for at «dette handler ikke bare om penger».
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http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2012/01/13/money/himal-power-khimti-services-staff-okay-deal/230400.html
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8. Konklusjon
I Nepal finnes det en omfattende kritikk av det norskeide vannkraftverket Khimti som ikke er kjent
i Norge. I Norge framstilles Khimti utelukkende som en suksess: Det er et fungerende
businessprosjekt som produserer strøm i Nepal, og som ikke minst har gitt god fortjeneste for de
norske eierne av SN Power, de statlige aktørene Statkraft og Norfund, og Bergenshalvøens
Kommunale Kraftverk.
Vår gjennomgang viser at kritikken i Nepal inneholder viktige problemstillinger, som bør diskuteres
også i Norge. Norfunds økte bidrag fra statsbudsjettet skyldes en identifikasjon mellom næringssatsing
og kraftutbygging i Sør og utvikling. Nettopp fordi vannkraftutbygging er grønn energi og kan surfe på
en ønsket og positiv grønn bølge, er det ekstra viktig å stille de riktige kritiske spørsmålene og se kritisk
på kontraktsinngåelser, fordeling av risiko og overskudd, samt selve gjennomføringen av utbyggingen.
Prosjekter kan ha negative sosiale og økonomiske konsekvenser, selv om de er «grønne». Når det
gjelder Khimti er det også grunn til å stille spørsmål ved om ikke prisen Nepal må betale for utviklingen
som strømmen kan sies å bidra til, rett og slett er for høy.

Et premiss for Norfunds næringssatsing, er at prosjektene er risikable og ellers ikke ville vært satt i
gang. I denne rapporten har vi vist hvordan risikoprosjektene også har en bakside. Det er Nepal
som betaler prisen for risikoen, ikke de norske utbyggerne eller den norske stat. Hele Khimtiutbyggingen er bygd opp slik at risikoen for prosjektet systematisk er blitt lagt til Nepal. Dersom
risikoen for utbyggerne lå i å satse i Nepal i en periode med store uroligheter, så har fattige Nepal
måttet betale utbyggerne grovt da prosjektet tvert i mot er blitt vellykket og skaper klingende
mynt hver eneste dag. Sett på denne bakgrunn er det spesielt at eierne av Himal Power i en
årrekke nektet å reforhandle avtalen. De har i praksis sittet på et lite gullegg.
Til Framtiden i våre hender har Bjoj Raj Regmi, produksjonsdirektør i NEA, uttalt følgende: – En
modell som støtter seg bare på investering fra privat sektor, virker ikke i et land som Nepal.
Denne påstanden fortjener å bli tatt på alvor og vurdert av norske politikere som de siste årene har
valgt å øke bevilgningene til Norfund og til SN Powers vannkraftutbygging verden rundt.
Som vi har vist tidligere, er Norfund en mindre eier enn Statkraft i Himal Power. Statkraft er
Norfunds partner i SN Power, og det norske statlige vannkraftselskapet følger dermed automatisk
med hver gang Norfund bruker statlig midler gjennom SN Power. Spørsmålet er om hvordan
Statkrafts rolle skal tolkes. Følger Statkraft med som nissen på lasset og er skjermet bak Norfunds
utviklingsmandat? Mye tyder på at Statkraft tjener store penger i fattige Nepal på det som
fremstår som en ren kommersiell investering.
Mens Nepal sitter igjen med en hemmelig avtale og rådyr strøm, fortsetter pengene å renne inn i
den norske statskassa gjennom Statkraft, og inn i Norfund - som får en stadig større del av norsk
bistandsbudsjett. Fattige Nepal sender med andre ord penger daglig til rike Norge. Det er et
dilemma og paradoks, som må diskuteres i den norske offentligheten.
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9. Lærdommer: Åpenhet og klargjøring av premisser
Konflikten om Khimti har en viktig lærdom for framtidig satsing på norsk ren kraft i fattige land:
viktigheten av åpenhet.
HPL insisterer fortsatt på å holde strømkjøpsavtalen hemmelig. Det har bidratt til unødvendige
rykter om HPL og norske myndigheters intensjoner i Nepal. Åpenhet er alltid viktig, og spesielt
nødvendig i et urolig politisk klima som i Nepal. Som første private vannkraftverk i Nepal, og med
en relativt liten strømproduksjon, er det vanskelig å tro at en strømkjøpsavtalen med 20 års
varighet må holdes hemmelig av kommersielle hensyn etter at den har trådd i kraft.
Khimti-prosjektet har siden oppstarten hatt en utviklingspolitisk agenda. Åpenhet kunne også
hindret kritikk og misforståelser om innholdet i avtalen. Og enda viktigere: En åpenhet om
strømkjøpsavtalen kunne hjulpet Nepal i forhandlinger med andre kommersielle aktører, og sikret
Nepals innbyggere flere kraftverk og en strømpris de kan leve med.
Denne rapporten viser hvor betent en hemmelig strømkjøpsavtale kan være. HPL mener
strømkjøpsavtalen er viktig for selskapets investeringsstrategi.
Vi vil hevde det motsatte, større åpenhet vil styrke selskapet.







For det første ville HPL sluppet mistenkeliggjøring av selskapets hensikter.
For det andre kan det styrke selskapets posisjon i framtidige forhandlinger om
vannkraftutbygging.
Det viktigste er likevel at en åpen kontrakt ville gitt Nepal en brekkstang i
forhandlinger med andre private utbyggere. Når premissene er åpne, er det lettere å
forhandle og vurdere hvilke avtaler som er best for landets innbyggere.
Til slutt har de siste ti årene med økt åpenhet i utvinningsindustrien vist hvor viktig
åpne avtaler er for korrupsjonsbekjempelse, et tema som er relevant også for Nepal.

9.1. Klargjør premissene
Premissene for HPLs strømkjøpsavtale med Nepals strømselskap er at strømregningen skal vokse i
takt med markedsutviklingen i USA. Hvorvidt dette i seg selv er rimelig og en god utviklingspolitikk
for Nepal (eller andre utviklingsland i samme situasjon), må diskuteres åpent. Dette er nødvendig
for å hindre konflikter i framtidige vannkraftutbygginger.
Sannsynligvis ville reaksjonene være sterke i Norge dersom det ble inngått avtaler hvor prisen
Norge skal betale baserte seg på prisutviklingen internt i USA. En åpen diskusjon om slike krav er
på sin plass, og ikke bare i Nepal. Også i Norge bør det bli full åpenhet og debatt rundt hvilke
premisser som ligger til grunn for det som flagges som utviklingsprosjekter rundt omkring i verden.
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