
            

 

                   30.03.2022  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapstall  
 

 

Årsregnskap 

 

2021 

 

MuskenSenter AS 
-    Morselskap    - 

(Org.nr. 829 235 412) 

 

 

 

 
                                                          

 

Gjør Lappland/Sameland 

til et kraftsenter 

ved  

“Samisk vannkraftutbygging” 
 

 

 



Side 2 

 
 

“Samisk vannkraftutbygging” 
 

Prosjekt fakta: Lappland kraftverk prosjektet 

 
1. Svensk «Samisk vannkraftutbygging» ved Lappland kraftverk prosjektet i Lule/Pite 

Lappmarken i Sverige, og med Lappland kraftstasjon i Sulitjelma i Norge. 

 

2. Ny 420 kV nettilknytning fra kraftstasjon i Sulitjelma til Seitevarre/ Helliga fallet 

kraftverk (svenska kraftnät) i Jokkmokk kommune i Sverige er planlagt ved egen 

melding til NVE, på grunn av manglende nettilknytnings kapasitet mot sentralnettet i 

Nord-Norge. Eventuelt nettilknytning mot markedet i Salten regionen kan etableres, 

om det gis grunnlag til dette og blir under ellers like vilkår.    

 

3.   Svensk vannfallenergi - vann, vannfall og fallrettighet - reguleres i tunnel fra svenske 

  vassdrag i Sverige og dels fra svensk-norske grensevassdrag, for elkraftproduksjon ved    

  planlagt kraftstasjon i Sulitjelma og med utløp av vannet til Saltdalsfjorden, som är en del 

  av Atlanten. 

 

4. Vilkår for å få drive virksomhet med svenske vannkraftressurser: 
 

✓ «För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över 

vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas. «Rådighet» her gjelder: 

«retten til å utnytte og bruke vannet». Svensk «Lag (1989:812)» 2. kap. § 1. 

                  

5. «Rådighet» över vatten inom det område där verksamheten skall bedrivas:      
 

✓ Lule/Pite Lappmarken samene har «rådighet» over vannet/ vannressurser (retten til å 

utnytte og bruke vannet) inom det område där verksamheten skall bedrivas, herunder 

i de områder aktuelle samer tradisjonelt har eiet, brukt, befolket eller ervervet, basert 

på «urminnens hävd». Svensk lovgivning og bestemmelse i Sveriges «Högsta 

domstolens» dom av 23. januar 2020.  

  

6. Tillatelse til å anvende vann fra svenske «nationalälverna»: 
 

✓ Tillatelse til å anvende vann fra aktuelle svenske «nationalälverna» til kraftformål er 

betinget av at, foretagendet/tiltaket er et ledd i utvikling av det lokale næringslivet og 

«för att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över 

vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas». Svenske «Miljöbalk 

(1989:808)» 4 kap. 1 §.  

 

7. Tillatelse til «Innsendelse av søknad», herunder behandling og konsekvensutredning av 

planlagt bygging av det aktuelle kraftverket, er gitt av svensk bemyndiget myndighet: 
 

✓ Mark- ovh miljødomstolen og Sveriges og Regering v/Miljö och energi-

departementet, har avgitt «förklaring»/»beslut»/uttalelse, i samsvar med «svensk-

norska vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929 art. 14, sitat: «Mark-och 

miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och 

MuskenSenter AS i Norge ansöker om att uppföra det aktuella kraftverket.» og 

regeringens beslut er, sitat: «Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om 

tillstånd till Lappland kraftverk ska göras i Sverige.». Se, «vattenrättskonventionen» 

art. 14, pkt. 1, som fastsetter at søknaden skal være fulgt av, uttalelse om at det fra 

dets side (svensk side) intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling.    

 

8. Företagendet är enligt (i samsvar med) «svensk-norska vattenrättskonventionen» av 11 

maj 1929, svensk lagstiftning, EU- og EØS-retten og EØS-avtalens bestemmelser.       
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Resultatregnskap / Balanseregnskap 
 

MuskenSenter AS 
Org.nr.  829 235 412 

 

 
RESULTATREGNSKAP:                                   2021 2020 

 

     2019 

 

Driftsinntekter 

Driftsresultat 

Sum finansinntekter 

Resultat før skatt   

 

 

     51 000 

 - 789 000 

1 920 000 

1 129 000 

                   0 

        -399 000 

        241 000 

       -160 000 

 112 000 

-1 000 000 

1 804 000 

1 808 000 

Årsresultat                                                                1 129 000           -160 000                                             1 808 000 

 

 

BALANSEREGNSKAP:   

                                      

Sum anleggsmidler  

Bankinnskudd og kontanter                                          

Sum omløpsmidler 

Sum egenkapital                             2         

Sum gjeld                                                                             

  

 

2021 

 

   374 000 

2 883 000 

3 548 000 

1 870 000  

2 051 000  

 

 

         2020                   

                                

            314 000 

         1 789 000 

         2 370 000 

            740 000 

         1 944 000 

 

 

 

 

    2019 

       

        352 000 

     1 862 000 

     2 549 000 

        900 000 

     2 001 000 

       

      

ÅRSRESULTAT 

(Årsoverskudd) 

 1 129 000            - 160 000       1 808 000 

      

 
     Musken 07.03.2022 

 

      Simon Andersen  

      Daglig leder / Styrets leder 

 

 

      Noter til årsregnskap for 2021: Vedlagt (utdrag)  
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NOTER 2021 
 

   Stiftelsesdato: 04.12.1976                             MuskenSenter AS                                   Org.nr. 829 235 412 

 

 

 

UTDRAG AV NOTER TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2021 
 

 

 
NOTE:  Ansatte, ytelser til ledende personer, revisor 

 

Selskapet har ingen ansatte. 

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsforsikring eller lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets eiere, aksjeeiere, styreleder eller 

medlemmer av styret. 

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer, aksjeeiere m.v. 

Selskapet har gjort fravalg av revisor. 

 

 
 

NOTE:  Egenkapital 

 

                                   Annen                      Sum 

                          Aksjekapital          Egenkapital             Egenkapital 

 

Pr 01.01.2021             150.000              590.328                 740.328 

Årets resultat                                                  1.129.895                  1.129.895    

Pr 31.12.2021             150.000                1.620.223                  1.770.223                           

 
 

Det avlagte årsregnskapet m/noter gir etter styrets mening tilstrekkelig opplysninger til å 

bedømme selskapets økonomiske stilling pr 31.12.21 Årsregnskapet er utarbeidet under 

forutsetning av fortsatt drift.  

 

Selskapet har ingen lån/kassekreditt i bank/kreditt institusjon eller truende gjeld som skal 

betjenes. Gjeld til aksjonærer står tilbake for all annen gjeld i selskapet. Styret mener da at det er 

grunnlag for videre drift. 
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NOTER 2021 
 

   Stiftelsesdato: 04.12.1976                             MuskenSenter AS                                   Org.nr. 829 235 412 

 
NOTE:  Aksjonærer 

 

Aksjekapitalen i Muskensenter AS pr. 31.12.2021 består av: 
 

                                                 Antall           Pålydende         Bokført 
 

Ordinære aksjer                       25.000                   6                    150.000 

 

Totalt antall aksjonærer pr. 31.12.2021  55 personer.  

 

De største aksjonærene i % pr 31.12.2021 var/er: 
 

                                    Antall aksjer         Eierandel i prosent  

  

Simon Andersen - eierandels haver                     22.526                90.1                                                                              

Sum øvrige – eierandels havere                             2.474                  9.9 

Totalt antall aksjer og eierandel              25.000               100.0   

 

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder: 
 

Navn Verv  Ordinær  
 

Simon Andersen  Styrets leder 22.526 

Bent Idar Eriksen  Styremedlem 51  

 

 

Andre opplysninger - utvidelsen med antall aksjonærer og kjøpsopsjon til eldre 

aksjonærer:  

 

Formålet med planlagt utvidelse av antall aksjonærer, er at flere samarbeidspartnere får 

delta aktivt i utvikling av det lokale samiske næringslivet, språket, kulturen og deres 

samfunnsliv. Dette forutsetter at norske stats myndigheter legger forholdene til rette 

(bestemmelsen i Grunnloven § 108) ved å behandle Lappland kraftverk prosjektet i samsvar med 

forvaltningslovens bestemmelser, slik at den aktuelle samiske folkegruppe får sikre og utvikle 

sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  

 

Økning av anført antall aksjonærer gjennomføres når/hvis norske myndigheter gir konsesjon, 

basert på svensk «samtykke», til bygging av Lappland kraftverk.   

 

Antallet aksjonærer vil bli øket med nye 100–200 (hundre/tohundre) personer/aksjonærer. De 

nye aksjonærene får en vederlagsfri (gratis) overføring av senere fastsatt antall aksjer, fra 

eierandels haver Simon Andersen. Antall aksjer til nye aksjonærer fastsettes når antallet nye 

aksjonærer og antallet aksjer som avhendes ved kjøpsopsjon er fastsatt.       

 

Simon Andersen vil avhende/dele ut 7.526 aksjer vederlags fritt (gratis) - av sin aksjepost på 

22.526 aksjer - fordelt til nye aksjonærer og kjøpsopsjon (betinget avtale) til gamle aksjonærer.     
  
Prosjektperioden under utvikling av Lappland kraftverk prosjektet fram til konsesjon blir 

gitt, er og blir svært krevende i en viktig periode, som krever maksimalt og dels for mye av vår 

svært beskjedne prosjektledelse. Dette leder til at vi søker stadig bistand fra profesjonelle 

rådgivere, prosjektutviklere, konsulenter, andre fagpersonell, faglig dyktige styremedlemmer i 

Lappland Kraft AS, men også selskapets datterselskaper. 
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NOTER 2021 
 

   Stiftelsesdato: 04.12.1976                             MuskenSenter AS                                   Org.nr. 829 235 412 

 
NOTE:  Aksjonærer forts.  
 

Opsjoner - en betinget avtale - som vil bli gitt under forutsetning av at det blir gitt 

konsesjon til bygging av Lappland kraftverk: 

 

Hensikten er at opsjonsordningen skal fungere som en motivasjon for selskapets aksjonærer til å 

bidra til «Samisk vannkraftutbygging», basert på de aktuelle samenes, deres fedres og forfedres:  

«Rådighet» over vann, naturressurser og vannressurser og   

Rett til å forvalte sine egne rettigheter, urfolks rettigheter, sivile og politiske rettigheter, for 

å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  

 
Det vil bli gitt opsjon (kjøpsopsjon) - en rettighet men ikke plikt - til selskapets aksjonærer, å 

kjøpe aksjer i Muskensenter AS til en på forhånd avtalt antall aksjer og pris kr. 6,00 (seks) pr. 

aksje som er aksjens pålydende. Verdien av opsjon må vurderes i forhold til forventet 

(vesentlig) høyere aksjekurs, aksjens markedsverdi når/om det blir gitt konsesjon til bygging av 

Lappland kraftverk.  

 

Anført «opsjon» og omsetning av aksjer kan omsettes/overdras/selges bare mellom lulesamer 

som har «rådighet» over vann, naturressurser, territorier og vannressurser i de områder der 

aktuelle samer tradisjonelt har eiet, brukt, befolket eller ervervet, basert på «urminnens hävd».    

  

Antallet aksjer som Simon Andersen avhender innen rammen av anført «opsjon», til aksjens 

pålydende kr. 6,00 pr. aksje, fastsettes under rådende forhold (denne gang) til slik det her følger 

og som gir påfølgende fordeling: 

 

Aksjene i MuskenSenter AS bør fordeles slik det her følger – når konsesjon blir gitt: 
 

                                       Antall aksjer          Eierandel i prosent 
 

Simon Andersen - eierandels haver       15.000                 60.0   

Øvrige eierandels havere                    10.000                40.0   

Totalt antall aksjer og eierandel               25.000               100.0  

 

Simon Andersen vil kunne fordele en del av sin resterende eierandel på 15.000 aksjer, innen 

rammen av anførte bestemmelser, til Vannkraft Utvikling AS (under stiftelse) for å styrke 

virksomhetens kompetanse administrativt, teknisk, økonomisk og same politisk, samisk 

vannkraftutbygging, etablering av Lappland kraftverk prosjektet og andre påkommende 

prosjekter som er under utvikling/modning.  

 

Det vil bli foretatt en ny vurdering med hensyn til eierandels havere og endelig fastsettelse av 

partenes eierforhold (antall aksjer og eierandel), når alle forhold er vurdert/fastsatt deriblant 

med hensyn til: 

✓ Spesielt norske myndigheters behandling av Lappland kraftverk prosjektet.  

✓ Konsesjon for bygging av Lappland kraftverk.   

✓ «Samisk vannkraftutbygging» i Lule/Pite Lappmarken, herunder Lappland kraftverk 

prosjektet med hensyn til prosjekt fakta og gjeldende forhold.   

✓ Formålet med hensyn til utvikling av det lokale samiske næringslivet/samfunnet.  

✓ Aktuelle samers «rådighet» over vann, naturressurser, territoriet i de aktuelle områdene.    

✓ Samenes rett til å forvalte sine egne rettigheter, urfolks rettigheter, sivile og politiske 

rettigheter, for å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv 

✓ Andre relevante forhold i denne forbindelse, som kan være av betydning. 
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NOTER 2021 
 

   Stiftelsesdato: 04.12.1976                             MuskenSenter AS                                 Org.nr. 829 235 412 

 

 
NOTE:  Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap 

 
Bokført verdi datterselskap/tilknyttet selskap må inn 

 

Datterselskap       

                                         Forretnings-      Anskaffelses-    Eierandel        Årsresultat     Egenkapital       

                                         kontor                kost                                         2021               31.12.2021         

 
  Musken Kraft AS             Musken           84.912              85%         - 480             27.981   

 Muskensenter Energi AS    Musken         36.502              73%                  11             27.011 

 Lappland Kraft AS              Fauske           34.000              34%         -1.116             95.718 

Lappland Prosjektutvikling AS, Muske   38.374              78%         -1.801             48.199                       

Nord Prosjektfinansiering AS,  Musken   39.864              80%         - 0             44.430 

 

 

 

NOTE:  Prosjektutviklingskostnader i Lappland kraftverk prosjektet for Lappland Kraft 

AS 

 
Muskensenter AS og selskapets datterselskaper - Musken Kraft AS, MuskenSenter Energi AS, 

Nord Prosjektfinansiering AS, Lappland Prosjektutvikling AS og Vannkraft Utvikling AS (under 

stiftelse) – arbeider bare med utvikling av Lappland kraftverk prosjektet, for Lappland Kraft AS.  

 

Vannkraft Utvikling (under stiftelse) etableres som kompetansebedrift, for å styrke virksomheten 

administrativt, teknisk, økonomisk og same politisk, for videre vannkraft utvikling, samisk 

vannkraftutbygging, og etablering av Lappland kraftverk prosjektet.  

 

Prosjektutvikling av Lappland kraftverk prosjektet skal finansieres (dekkes i sin helhet) av 

Lappland Kraft AS, når/hvis norske myndigheter gir konsesjon til bygging av Lappland 

kraftverk, basert på svensk «samtykke», til bygging av kraftverket.   

MuskenSenter AS finansierer (dekker) midlertidig, egne og alle datterselskapenes prosjekt-

utviklingskostnader fram til konsesjon foreligger, ved å selge en del av selskapets egne aksjer i 

MuskenSenter Energi AS, Nord Prosjektfinansiering AS og en mindre andel i Lappland 

Prosjektutvikling AS. 

 

Alle prosjektutviklingskostnader for Lappland kraftverk prosjektet, herunder drifts- og 

administrasjons kostnader knyttet til datterselskapene - refunderes av Lappland Kraft AS til 

MuskenSenter AS, etter at konsesjon for bygging av Lappland kraftverk er (beregnelig) gitt. 
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NOTER 2021 
 

   Stiftelsesdato: 04.12.1976                             MuskenSenter AS                                Org.nr. 829 235 412 

 

 
NOTE:  Kortsiktig lån - Lån - rente og avdragsfri. 

 

Selskapet har opptatt et rente og avdragsfri lån med kr. 1.171.412 - i år 2011 - for utvikling av 

Lappland kraftverk prosjektet, under første fase av prosjektutvikling for Lappland kraftverk 

prosjektet.  

 

Lånet skal tilbakebetales til alle långivere med et vederlag med 20 ganger lånebeløpet, når/hvis 

Lappland kraftverk prosjektet får konsesjon til bygging av planlagte kraftverk. Om anført 

konsesjon ikke blir gitt, blir hele lånet inntektsført - blir ettergitt som fordring - av samtlige 

långivere.   

 

Lånet ble opptatt/gitt under tidlig prosjektfase da risikoen med å få lånebeløpet tilbakebetalt var 

ekstra stor.  Lånet er - som det her fremgår - ikke truende gjeld.  

 

 
NOTE:  Prosjekter i arbeid og under utvikling 

 
MuskenSenter AS er morselskap til; MuskenSenter Energi AS, Nord Prosjektfinansiering AS, 

Lappland Prosjektutvikling AS, Musken Kraft AS (Musken kraftverk) og Vannkraft Utvikling 

(AS), under stiftelse. Videre er MuskenSenter AS minoritetseier i Lappland Kraft AS og 

prosjektleder for Laponia Center AB, Jokkmokk for prosjektutviklingen av Lappland kraftverk 

prosjektet i Fauske.  

 

I den pågående prosjektfase for utvikling av Lappland kraftverk prosjektet har det påløpt en del 

prosjektutviklingskostnader, som er utgiftsført den enkelte datterselskap.  

 

Betalingen (av denne deler av prosjektutviklings kostnadene) er i henhold til avtaler dekket av 

Muskensenter AS. 

 

Anførte utgiftsførte kostnader vil bli viderefakturert fra datterselskapene til MuskenSenter AS 

eller Vannkraft Utvikling (AS) under etablering - som får refundert alle sine 

prosjektutviklingskostnader fra Lappland Kraft AS, når konsesjon foreligger.       
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NOTER 2021 
 

   Stiftelsesdato: 04.12.1976                     MuskenSenter AS                              Org.nr. 829 235 412 

 

 
 

Andre påkommende prosjekter:  

 

Musken Kraft AS (som er datterselskap av MuskenSenter AS) har Musken kraftverk prosjektet i 

Musken og noen andre kraftverks prosjekter under planlegging og andre under vurdering, som 

mulige fremtidige prosjekter. Disse kraftverks prosjektene er under modning, basert på samenes 

«rådighet» over vann, og vannressursene i de aktuelle områdene, «svensk-norska 

vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929, svensk lovgivning, EU- og EØS-retten og EØS-

avtalens bestemmelser. 

 

 
 Musken 07.03.2022 

 

 Simon Andersen 

 Daglig leder – Styrets leder  
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