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Nordlandsnett AS (Nordlandsnett) og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) er i 
sluttforhandlinger om et mulig kjøp av RLKs nettvirksomhet  
 
Partene er nå enige om de fleste sentrale kommersielle vilkårene, og tar sikte på å avklare enkelte 
gjenstående sentrale forhold og få nødvendige myndighetsavklaringer i løpet av høsten 2015. 
 
Dersom partene lykkes i det gjenstående arbeidet, vil RLKs nettvirksomhet fullt ut bli integrert i 
Nordlandsnett med virkning fra 1. januar 2016. I RLK vil et salg av nettvirksomheten bli endelig 
vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Bodø Energi-konsernet, som inkluderer Nordlandsnett, har lenge hatt et uttalt ønske og en strategi 
om å samle nettvirksomheten i regionen i et stort og solid nettselskap og bidra til en regional 
utjevning av nettleien. En slik samling av nettvirksomheten vil ha en positiv virkning for 
næringsutvikling og forsyningssikkerhet i hele regionen, og er i samsvar med sentrale offentlige 
myndigheters ønske om større og mer rasjonelle enheter innen norsk nettvirksomhet.  
 
Nettkundene i Nordlandsnett har en av de laveste nettleiene i Norge, og nettkundene i RLK har en av 
de høyeste. For en normalhusholdning i RLK vil salget medføre en månedlig kostnadsreduksjon på 
300-500 kroner, mens økningen for en normalhusholdning i Nordlandsnett vil være 30-50 kroner. 
 
Ved et kjøp vil Nordlandsnett styrke sin kompetanse innen nettvirksomhet i utsatte kyststrøk, og de 
ansatte i RLK vil styrke og utvikle sin kompetanse gjennom tilknytning til et større nettselskap. 
Nordlandsnett har erfaring fra overtakelse av nettvirksomhet og ser frem til å få flere flinke kolleger 
med i teamet. 
 
Både Nordlandsnett og RLK har hatt fokus på å sikre fremtidige arbeidsplasser for RLKs ansatte. 
Rødøy, Lurøy og Træna er kommuner med fokus på lokal næringsutvikling og sysselsetting, og 
videreføring og styrking av kompetansearbeidsplasser har vært en sentral forutsetning for begge 
parter. Ved et salg vil samtlige av de ansatte i RLK som er tilknyttet RLKs nettvirksomhet beholde sine 
arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, og virksomheten vil bli videreført i eksisterende lokaler.  
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