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FORORD 

Som en videreføring av seminaret om mikrokraftverk «100 kW) og mindre minikraftverk 
opp til ca. 500 kW, som ble arrangert av NVE i Ingeniørenes Hus i Oslo den 2. 
desember 1992, er det utarbeidet en publikasjon basert på innleggene fra seminaret. 
Formålet med seminaret var å fokusere på aktuelle problemstillinger i forbindelse med 
planlegging og bygging av mikro- og minikraftverk. 

Publikasjonen er tenkt å være en veiledning for aktuelle og potensielle utbyggere under 
planlegging av mikro- og minikraftverk. Publikasjonen tar for seg aktuelle problemstillin
ger som kartlegging av hydrologien i vassdraget, forholdet til vassdragslovgivningen, 
forholdet til everk/kraftselskap, nettilknytning, kostnadsbetraktninger, teknisk utførelse 
osv. 

Innlegg og foredragsholdere på seminaret var: 

- Hydrologi og produksjonsberegning - overingeniør Sverre Krog, NVE Hydrologisk 
avdeling 

- Forholdet til vassdragslovgivningen - seksjonssjef Øyvind Traagstad, NVE 
Administrasjonsavdelingen og vassdragsforvalter Erik Blom da I, Fylkesmannen i 
Telemark, Miljøvernavdelingen 

- Forholdet til Plan- og bygningsloven - seksjonssjef Øyvind Traagstad, NVE 
Administrasjonsavdelingen 

- Overføringstariffer og nettilknytning - førstekonsulent Didrik Hjort. NVE Enøk- og 
Markedsa vdelingen 

- Forholdet til everk/kraftselskap - sjefsingeniør Olav Bråtane, Skiensfjordens 
kommunale kraftselskap 

- Kostnads- og lønnsomhetsbetraktning - overingeniør Hallvard Stensby, NVE 
Energia vdelingen 

- Teknisk utførelse og kontraktsforhold - overingeniør Knut Gjermun drød, NVE 
Energia vdelingen 

Knut Gjermundrød har vært ansvarlig for å redigere innleggene og føre publikasjonen 
i pennen. 
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1. HYDROLOGI OG PRODUKSJONSBEREGNING 
Det første man må gjøre ved planlegging av et kraftverk er å undersøke de hydrologiske 
forholdene i vassdraget, dvs. finne ut hvor stor vannføringen er fra det aktuelle nedbør
feltet. Det er her viktig å kartlegge fordelingen av vannføringen over året. Denne vil 
være bestemmende for valg av aggregatstørreise, og dermed den energien man 
forventer å produsere. 

1.1 Måling av vannføring 

Måling av vannføringen i et vassdrag skjer ved registre~ing av vannstanden over tid på 
et egnet målested. Målingene bygger på at det er et entydig forhold mellom vannstand 
og vannføring. 

Registreringene kan foretas i en kulp eller i et vann. Ved valg av egnet målested settes 
det krav til følgende : 

- Stabilt utløpsprofil (naturlig eller måledam) 
- Ikke for bredt utløp 
- Stille vannspeil 
- Små isproblemer 

Vannstanden kan enten avleses manuelt på en skala som er festet vertikalt i vannet, 
eller det kan benyttes et selvregistrerende instrument som limnigraf eller datalogger. 
Limnigraf og datalogger kan leies av NVE. 

Når man skal fastlegge vannføringen ved hjelp av vannstandsregistreringer har man 
valget mellom følgende to løsninger: 

a) Det kan bygges en måledam like nedenfor 
målestasjonen. Dammens overløp formes som et 
V-profil, hvor vannføringskurven (kurven som viser 
sammenhengen mellom vannstand og vannføring) 
er kjent, se figur 1 , 

b) Man kan måle vannføringen ved ulike vannstand-
er. Dette gjøres ved hjelp aven flygeVstrømmåler, 
dvs. et instrument med propell som settes ned i 
vannet. Propellens omdreiningshastighet er et mål 
for hastigheten på vannet, som igjen er et mål for 
vannføringen. Se figur 2. 

Figur 1 Måledam 

Figur 2 Måling av 
vannføring 
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Ved små elver og bekker vil det ofte være best å bygge en måledam. Denne gir 
nøyaktige registreringer, og man slipper å foreta flygelmålinger for å konstruere en 
vannføringskurve, noe som er et ganske tidkrevende arbeid. 

Dersom det bygges en måledam benyttes 
som oftest en bunnvinkel på 90° eller 
120°. For slike dammer finnes det tilgjen
gelige vannføringskurver basert på teore
tiske beregninger og praktiske målinger, 
se figur 3. Vannføringskurven gir vannfø
ringen forbi måledammen når vannstan
den er kjent. 

Hvis man velger å ikke bygge måledam, 
må det foretas vannføringsmålinger i 
stedet. Disse må nødvendigvis fordeles 
over et visst tidsrom, da de må spres over 
ulike vannstander, fra lawann til flom. 
Hastigheten måles i en rekke punkter i et 

tverrsnitt av elva, og på dette grunnlag 
kan vannføringen ved vedkommende' 
vannstand beregnes. Ut fra enkeltmåling
ene settes det opp en vannføringskurve 
som funksjon av vannstanden på samme 
måte som for måledammen. Kurven dan
ner grunnlaget for å bestemme vannførin
gen forbi målestasjonen så lenge vann
standsavlesningene eller registreringene 
foregår. Se figur 4. 

For å få en representativ måleserie 
av vannføringen i vassdraget bør 
det foretas registrering av vannstan
den over minst ett år, helst 3 år hvis 
mulig, for å få gode resultater. Ved 
manuell avlesing av vannstanden 
bør dette skje daglig. 

Måleserien gir opplysninger om 
hvorledes vannføringen fordeler seg 
over året, som vist i figur 5. 

100 -; 

• l 
:1 

10 -
0,9 

~-jo:S------- --1 
V..n.t:':~ ]/SO.~~_ _______ __. 

O _ 

Figur 3 Vannføringskurve 

VAtJNFØ1i,fNG -

Figur 4 Målt vannføringskurve 

J F M A M J J A SON o 

Figur 5 Vannføring gjennom året 
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Figur 6 viser hvor ulik fordelingen av vannføringen kan være over året for to ganske 
nærliggende målestasjoner. 

: - --- -
: ._- --

- _._ ._._ - --'c----

, 
• I 

i.-=--_-.~~.~. l 

, __ -.. _ ~_~ _____ . __ -__ _ .... _ J~J,," , . __ J. j :~f 
Figur 6 Vannføring over året for to ganske nærliggende målestasjoner 

Ut fra fordelingskurvene for vann
føring over året settes det opp en 
varighetskurve, som vil være grun
nlaget for valg av kraftverkets sluke
evne, og dermed forventet energi
produksjon, ut fra disponibel vann
mengde over året. Varighetskurven 
viser hvor stor andel av tiden (dvs. 
av hele måleseriens lengde) vann
føringen har vært høyere enn en 
viss verdi. Alle de daglige vannfør
ingene i måleserien er sortert fra 
den høyeste til den laveste verdi, se 
figur 7. 

Cl 
c: 

& 
':;; 
Ul 

· 111 
> 

- ___ . Varighetskurve 

__ Kraftverkets slukeevne 

_ Disponibel vannmengde 
for kraftverket 

" Kraftverkets minste driftsvf. 

o --- - --- - .- --- - ----- - -- ... 100 %A\f tid~1') 

Figur 7 Varighetskurve 

Utbygger kan selv sette opp skala for vannstandsmåling og foreta daglig manuell 
avlesing. Hvis det ønskes selvregistrerende stasjon kan denne bygges og passes av 
utbygger. Det er viktig at det brukes tilstrekkelig tid når stasjonen skal settes opp, da 
gode måledata er avhengig aven kvalitetsmessig god målestasjon. 

Før man setter i gang noe arbeid bør NVE v/Hydrologisk avdeling kontaktes i 
forbindelse med valg av målested, utførelse av målestasjon, utførelse av evt. 
vannføringsmålinger, og viderebehandling av data. Hydrologisk avdeling driver utstrakt 
rådgivning på alle områder innen hydrologien. 

Hvis man velger å ikke foreta målinger som beskrevet ovenfor, finnes det avrennings
kart over Norge, såkalte isohydatkart, som kan benyttes. Kartene er basert på 670 
målestasjoner over hele landet pluss noen nedbørstasjoner. Kartene viser årlig mid-
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de/avrenning i liter pr. sek. pr. km2 i perioden 1930-1960, kalt normalperioden. Ut fra 
nedbørfeltet for det aktuelle kraftverket kan man beregne vannføringen i vassdraget 
som vist i eksemplet i figur 8. 

Avrenningskartene kan vise opp til 20% feil eller mer, videre framkommer ikke fordelin
gen av vannføringen over året. Man har imidlertid mulighet til å komme fram til en 
tilnærmet fordeling ved å benytte samme årsfordeling som for et nærliggende kjent 
vannmerke, eller benytte et annet vannmerke som antas å ha tilnærmet samme 
karakteristikk som det aktuelle nedbørfeltet. Bruk av avrenningskart gir i alle tilfelle et 
dårligere hydrologisk grunnlag enn målinger på stedet. 

50 

55 

~-f---60 

Spesifikt normalavløp = 561/sk~ 
Nedbø rsfe lt = 11 ,5 km 

Normalavløp = 56 x 11,5 = 644 Ils 

Figur 8 Eksempel på bruk av avrenningskart 

1.2 Produksjonsberegning 
Nedenfor er det satt opp tommelfingerregler for overs/agsberegning av effekt og 
årsproduksjon: 

Nyttbar effekt: N [kW] = 9,8 x vannføring [m3/s] x brutto fallhøyde [m] (falleffekt uten 
hensyn til tap) 

Vannføringen i formelen tilsvarer kraftverkets "forbruk" til enhver tid. 

Utnyttet effekt: N [kW] = ca. 8,6 x vannføring x netto fallhøyde (samlet virkningsgrad 80-
90% for turbin og generator) 

Årsproduksjon: E [kWh) - årlig disponibel vannmengde [m3
) x fallhøyde [m) / 420,6 
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2. FORHOLDET TIL VASSDRAGSLOVGIVNINGEN 
I forbindelse med kraftutbygging og gjenoppbygging av nedlagte kraftverk må inn-grepet 
i vassdraget avklares i forhold til vassdragslovgivningen. 

Vassdragslovgivningen består i første rekke av følgende to lover: 

- vassdragsreguleringsloven av 1917 
- vassdragsloven av 1940. 

Vassdragsreguleringsloven omfatter bare større vassdragsreguleringstiltak. Med det 
menes kraftverk som ikke bare baserer seg. på det vannet som renner i elva, men på 
mer omfattende reguleringer/oppdemminger av magasin for lagring av vann , og 
overføring av vann fra ett vassdrag til et annet. I utgangspunktet kan lovens ordlyd tyde 
på at enhver form for regulering omfattes av loven, men det framgår av forarbeidene at 
den bare gjelder for regulering på årsbasis, dvs. utjevning av vassdragets årlige 
vannføring. Dette betyr temmelig store reguleringsmagasin. Konsesjonsplikt etter 
vassdragsreguleringsloven omfatter vannfall som ved regulering antas å kunne utbringe 
over 500 naturhestekrefter i ett fall eller over 3.000 naturhestekrefter i hele vassdraget. 

Vassdragsloven omfatter alle andre tiltak i eller ved vassdrag, som f.eks. elvekraftverk 
(mindre enn 40 GWh/år) , grusuttak, fiskeoppdrett, bygging i eller over vassdrag, 
vannforsyning. Loven er den generelle lov om vassdragene og inneholder bl.a. regler 
om eiendomsrettsforhold, ekspropriasjon, ferdsel , sikring mot erosjon m.v. Reglene om 
innlandsfiske og forurensning finnes i egne lover. 

Av vassdragslovens § 1 framgår det at vassdrag "tilhører eier av den grunn de dekker, 
hvis ikke annet følger av særlige rettsforhold". Slike "særlige rettsforhold" gjelder ofte 
praktisk utskifting av retten til vassdraget fra hovedbølet. Etter vassdragslovgivningens 
system kan bare eiere av vannfall utnytte falleffekten, det være seg alene eller sammen 
med andre. Det å skaffe seg eiendomsretten til et vannfall er konsesjonspliktig etter lov 
om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom av 1917, 
industrikonsesjonsloven. Konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven omfatter vann
fall som ved regulering antas å kunne utbringe mer enn 1.000 naturhestekrefter. 

Naturhestekraft er et uttrykk for den brutto effekt et utbyggingsprosjekt vil gi , og er 
uttrykt ved 13,33 x H x Q 

Q = regulert vannføring i m3/sek, som er den utjevnede vannføring som kan holdes 
gjennom lawannsperioden (iflg. lovteksten: den minstevannføring som kan holdes 
"år om annet" i 350 dager av året) ved et gitt magasinvolum Uo større magasin
volum, jo større regulert vannføring). Regulert vannføring tas ut fra en regulerings
kurve for det aktuelle vassdraget (eller nabovassdraget), og fås ved henvendelse 
til NVE. 
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H = brutto fallhøyde i m, dvs. tap regnes ikke med. 

Eksempel: Før regulering av et 35 m fall er alminnelig lawannføring i vassdraget 2,5 
m3/s. Reguleringen gir en regulert vannføring lik 3,5 m3/s. Dette gir en 
kraftøkning lik 13,33 x (3,5 - 2,5) x 35 = 466,5 naturhestekrefter, dvs. ikke 
konsesjonspliktig etter vassdragsreguleringsloven. 

For mikro- og minikraftverk går man i omtrent alle tilfeller klar av størrelsesavgrens
ningene i både vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven. Man står da 
igjen med vassdragsloven, som i likhet med de to andre lovene ikke er noen oversiktlig 
og lett tilgjengelig lov. 

Vassdragslovens § 8 er en hovedbestemmelse, og legger sterke begrensninger på 
utøvelsen av den private eiendomsretten når det gjelder tiltak i vassdrag. Lovparagrafen 
har følgende tekst: 

§ 8 Uten særlig adkomst eller hjemmel i lov må ingen, selv om det skjer ved foretak 
på egen grunn, 

a} forandre et vassdrags leie eller strømmens retning, øke eller minske vassføringen 
enten i det hele eller til visse tider eller heve eller senke vasshøyden eller 

b} legge lense, gjerde eller bygge i eller over vassdrag, såfremt derved voldes skade 
eller fare for annen manns eiendom eller rettigheter, utilbørlig hinder for ferdsel 
eller fløting eller i øvrig skade eller fare av noen betydning for almene interesser. 

Vassdrag har som det framkommer av ovennevnte lovtekst en egen - og strengere -
tålegrense enn den alminnelige regel om hva naboen må finne seg i etter grannelovens 
§ 2. Dette er naturlig, siden inngrep i vassdrag har langt større konsekvenser for andre 
enn tiltak på egen landeiendom. 

Tiltak i vassdrag som kan skade eller være til fare av noen betydning for al/menne 
interesser krever konsesjon/tillatelse av vassdragsmyndighetene etter vassdragslovens 
§§ 104-105 for å kunne gjennomføres. Allmenne interesser kan være fiskeinteresser, 
ferdsels- og friluftsinteresser, spesielle naturvemhensyn osv. Lovparagrafene har 
følgende tekst: 

§ 104 
1 . Når det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe skal tiltak i vassdrag 

gjennomføres slik at de er så lite til skade eller ulempe for allmenne interesser som 
mulig. 

2. Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan 
ventes å medføre skade eller ulempe av noen betydning for allmenne interesser. 

3. Det som her er fastsatt, skal også gjelde ved ombygging, påbygging eller endring 
av eldre anlegg. 

4. Tillatelse til midlertidige rådgjerder som går inn under punkt 2 eller 3, kan gis av 
Norges vassdrags- og energiverk når de er nødvendige ved bygging i eller ved 
vassdrag, eller ved vølings- eller opprenskningsarbeid. 
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§ 105 
Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan ventes 
å medføre at dyrket eller dyrkbar jord eller naturlig eng, skog, torvmyr eller beitemark 
settes under vatn eller på annen måte ødelegges i så stor utstrekning at det etter 
forholdene på stedet må anses skadelig for almene interesser. 

Tiltak som kan skade/være til fare for annen manns eiendom må den berørte grunneier 
selv eventuelt søke forhindret ved å anlegge sak mot tiltakshaveren/utbyggeren. For 
private som mener å bli skadelidende av et planlagt tiltak er det ikke noe krav om at 
skaden eller faremulighetene må være "av noen betydning." 

Etter Stortingets vedtak av Verneplan for vassdrag, vil det ikke bli gitt tillatelse etter 
vassdragslovgivningen til ny kraftutbygging i vernede vassdrag. Unntaket her vil kunne 
være en begrenset opprusting av eksisterende kraftverk. Dersom et mindre kraftverk 
ikke berører allmenne interesser, herunder verneinteresser, i noen grad, er det ikke 
konsesjonspliktig. I den forbindelse vil myndighetene legge en streng fortolkning av 
vassdragslovens §§1 04-1 05 til grunn for sin vurdering. Spørsmål om konsesjonsplikt 
for kraftverk både i vernede og ikke vernede vassdrag skal alltid forelegges NVE for 
avgjørelse. Kraftverk i vernede vassdrag vil være et unntak fra hovedregelen og ikke 
få noe stort omfang. 

Når det gjelder ekspropriasjon av vannfall i forbindelse med kraftutbygging, kan bare 
staten og kommunene kreve dette, etter vassdragslovens §§ 147 og 148. En grunneier 
som eier hele fallstrekningen og arealet på begge sider av vassdraget, kan fritt bygge 
ut vannfallet såfremt det: 

1) ikke er tale om årsregulering Ufr. vassdragsreguleringsloven) 
2) ikke berører allmenne interesser i vesentlig grad 

Grunneiere som ikke eier hele vassdraget kan benytte reglene om innløsning etter 
vassdragslovens §§ 55 og 56 for å få rådighet over hele fallet og landsidene. Disse 
bestemmelsene minner mye om ekspropriasjonsreglene. Dersom man på forhånd 
disponerer en del av den fallstrekningen som søkes utbygd, kan man på visse 
betingelser kreve resten av fallstrekningen innløst. Vilkårene er at den eller de som 
krever innløsning rår over mer enn halvparten av vannkraften i den vassdragsdel som 
skal bygges ut, videre at den planlagte utbygging omfatter så mye som det er naturlig 
å ta med, og at utbyggingen medfører en betydelig økonomisk eller teknisk fordel. Før 
man går til det skritt å kreve innløsning bør man forsøke å inngå en frivillig avtale med 
de øvrige rettighetshaveme for å få rådigheten over hele fallet og landsidene. Dette vil 
kunne spare utbyggeren for store saksomkostninger. 
Vassdragslovens § 55 omhandler vanlige eierforhold, § 56 omhandler eiendommer som 
ligger i sameie. Ved sameie skal den eller de sameiere som ønsker å bygge ut først 
søke om utskiftning etter jordskifte/oven. Dersom jordskifteretten avslår dette, kan man 
kreve innløsning etter vassdragslovens § 56. Både i § 55 og i § 56 er det fastsatt en frist 



16 

for når vassfallene må være utbygget og kraftverket satt i gang. Dette er for å unngå at 
man spekulerer i innløsning for senere å la seg kjøpe aven større utbygger. 

Når en del av et vannfall kreves innløst etter vassdragslovens §§ 55 eller 56 skal 
innløsningssummen normalt settes til den forholdsmessige andel av det samlede falls 
verdi som den innløste delen utgjør. Dette framgår av lovens § 137, som også har en 
unntaksregel for spesielle tilfeller. Men uansett om man følger hovedregelen eller 
unntaket skal innløsningssummen utgjøre 125% av verdien av den innløste delen, dvs. 
25% over normal ekspropriasjonsverdi, siden det går til kraftformål. Ved innløsning kan 
den som blir fratatt sin eiendomsrett kreve å få en forholdsmessig rett til kraft i stedef 
for 125% erstatning. 

Når det gjelder gamle oppdemningsrettigheter og annet som har ligget nede - og endret 
bruk av eksisterende rettigheter, f.eks. at en gammel jordvanningsdam ønskes endret 
til kraftforsyning, er dette litt vrient, men ikke desto mindre aktuelt problem. 

Etter vassdragslovens § 111 nr. 2 kan anlegg som har ligget nede - f.eks. en forfallen 
dam - på visse betingelser bygges opp igjen uten at det er nødvendig med ny 
tillatelse/konsesjon etler §§ 104 - 105. Bestemmelsen er noe uklar, og reelt sett kan det 
være uheldig om gjenoppbygging etter lengre tid skjer uten konsesjonsbehandling fordi 
naturforholdene og andre brukerinteresser kan ha innstilt seg på den "nye" tilstanden. 
To litt ulike juridiske syn står her mot hverandre; det mer privatrettslige - at en rett er en 
rett selv om den ikke har vært i sammenhengende bruk, og det mer offentligrettslige -
at man ut fra en helhetsvurdering bør kreve ny konsesjon for et anlegg som har ligget 
nede i lengre tid. Noe klart svar kan ikke gis, og rettspraksis er også noe ulik. Antakelig 
går det i retning aven innstramning; at man vil kreve konsesjon oftere. 

Melding - Følgende saksbehandlingsprosedyre skal følges 

• Tiltakshavere som ønsker å bygge kraftverk gjør skriftlig rede for planene og 
sender dem til NVE vNassdragsavdelingen, NVE regionkontor, Fylkesmannen og 
til aktuell kommune samtidig. 

• Fylkesmannen og NVEs regionkontor foretar hver for seg eller sammen en faglig 
og forvaltningsmessig vurdering av om tiltaket trenger tillatelse iht. vassdragsloven. 
Denne vurderingen sendes fra Fylkesmannen til NVE vNassdragsavdelingen. 
Fylkesmannen bes også i samme brev å tilkjennegi sitt standpunkt om kraftverket 
vil få tillatelse eller ikke iht. lov om laksefisk og innlandsfisk. NVEs regionkontor 
underretter NVEs hovedkontor om sin vurdering ved intern melding. Det skal ikke 
være noen formell lokal høring/søknadsbehandling i denne fasen. Evt. kontakt til 
kommunene begrenses til kontakt om rent faglig forhold som kan underbygge 
NVEs og Fylkesmannens vurdering om tiltaket trenger tillatelse iht. 
vassdragsloven. Kommunene vil få saken til behandling senere, enten som søknad 
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iht. vassdragsloven eller iht. plan- og bygningsloven . 

• NVE vNassdrags- og energidirektøren avgjør på bakgrunn av Fylkesmannens og 
regionkontorets vurderinger om kraftverket vil trenge tillatelse etter vassdragsloven, 
og vurderer også forholdet til de øvrige aktuelle lovene (energiloven , vassdrags
reguleringsloven, ervervsloven) . Søker, fylkesmann og kommunene får kopi av 
NVEs avgjørelse. Avgjørelsen om hvorvidt søknaden skal konsesjonsbehandles 
er ikke enkeltvedtak, og kan ikke formelt påklages, men saken kan evt. bli forelagt 
Nærings- og energidepartementet (NOE) for uttalelse. 

• Dersom NVE mener at saken ikke trenger tillatelse etter vassdragsloven, evt. med 
begrensninger i planene, og krav om oppfølging i byggeperioden, behandles saken 
videre som vanlig byggesak i kommunen . Det kan også være nødvendig med 
tillatelse fra Fylkesmannen etter lov om laksefisk og innlandsfisk. 

• Dersom det blir krevd søknadsbehandling etter vassdragsloven , behandles 
søknaden av NVE sentralt. Det skal være kunngjøring, utlegging og høring av 
søknaden i minst 20 dager. NVE lager innstilling til NOE, og endelig vedtak fattes 
av Regjeringen. Når det gis tillatelse iht. vassdragsloven er det ikke nødvendig 
med tillatelse etter lov om laksefisk og innlandsfisk. 

3. FORHOLDET TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Før man starter bygging av et kraftverk må det avklares med kommunen om det kan 
komme i konflikt med eventuelle areal- og reguleringsplaner i hht. kapittel VI og VII i 
plan- og bygningsloven. 

Søknad om byggetillatelse i hht. § 93 i plan- og bygningsloven må sendes teknisk etat 
i kommunen. For de minste mikrokraftverkene kan det muligens være tilstrekkelig med 
en melding til kommunen. Dette må imidlertid avklares for hvert enkelt anlegg. 

4. KOSTNADSBETRAKTNING 
Før man setter opp en kostnadskalkyle må hydrologi og tilgjengelig fall være kartlagt. 
Videre må dimensjonering og produksjonsberegning av kraftverket være foretatt, og 
utførelse av inntak, vannvei og kraftstasjon være fastlagt. Det kan her være aktuelt å 
se på alternative løsninger for å komme fram til en kostnadsoptimal løsning. 
Kostnadene vil være avhengig av aggregatstørreise, materialvalg, utstyrsvalg, hvorvidt 
man velger "skreddersøm" eller "hyllevare", og kvaliteten på utstyret. I utgangspunktet 
vil "skreddersøm" gi best kvalitet i form av høyere virkningsgrad, større driftssikkerhet, 
og lenger levetid. 
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Nedenfor er det satt opp et eksempel på kostnadskalkyle for et kraftverk med ytelse på 
rundt 100 kW: 

1 . Bygningsteknisk 
- Forberedende arbeider (rigg, veibygging ol.) 
- Dam 
- Inntak 
- Fundamenter for tilløpsrør 
- Flombeskyttelse 
- Kanaliseringsarbeider 
- Uforutsett 10% 
2. Maskin og elektro 
- Turbin og generator 
- Inntakskonstruksjon 
- Rørgate 
Sum bygningsteknisk, maskin og elektro (1 + 2) 
3. Investeringsavgift 7% (av 1 +2) 
4. Planlegging 5% (av 1 +2) 
5. Finansieringsutgifter 5% (av 1 +2+3+4) 
Totale utbyggingskostnader 

50.000,-
150.000.-
75.000,-
25.000,-
20.000,-
20.000,-
35.000,- 375.000,-

700.000,-
100.000,-
100.000,- 900.000,-

1.275.000,-
90.000,-
65.000,-
70.000,-

kr. 1.500.000,-

Det må også betales merverdiavgift, som vanligvis legges til i forbindelse med slutt
oppgjøret. Merverdiavgiften får man imidlertid refundert, og er derfor ikke med i 
kostnadsoppsettet. 

Når anlegget har kommet i drift vil man ha finansieringskostnader, avskrivinger og 
driftskostnader. Med et annuitetslån vil avdragene øke og rentene avta med årene, 
mens driftskostnadene vil ligge i bunn hele tiden. 

5. OVERFØRINGSTARIFFER OG NETTILKNVTNING 

5.1 Energiloven 
Energiloven er en lov som kommer til anvendelse ved produksjon, omforming, 
overføring og fordeling av energi. Loven skal sikre at dette foregår på en samfunns
messig rasjonell måte, og at det tas hensyn til allmene og private interesser som blir 
berørt. Loven trådte i kraft 1. Januar 1991, og innførte markedsbasert kraft-omsetning 

i motsetning til tidligere hvor områdekonsesjonæren, dvs. det lokale everk, hadde 
monopol på kraftlevering i sitt område. Konkret betyr endringen at det nå er 
konkurranse mellom kraftprodusentene og mellom everkene som videreselger kraften. 
Kraftprodusentene og everkene kan i dag kjøpe og selge kraften fritt i markedet. 
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Distribusjon og overføring av kraften er fortsatt monopolområde. Netteieren er imidlertid 
forpliktet til å stille nettets ledige overføringskapasitet til disposisjon for alle kraft
leverandører, og det skal ikke diskrimineres mellom kundene. 

Kundene er bundet til å kjøpe nettjenestene fra det lokale energiverket mens de kan 
velge hvem de skal kjøpe kraften fra. 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) står for kontrollen med nettvirksomheten og 
sørger for at nettleien fastsettes etter de retningslinjer som NVE gir ut og påser at 
everkene ikke tar for mye betalt for transporten av kraft. 

5.2 Kraftpris 
Det bør i en tidlig fase av prosjektet undersøkes til hvilken pris en kan få solgt kraften 
til det lokale everk eventuelt til andre. 

To alternativer kan være enten å få avtalt en indeksregulert pris for feks 5 år med 
mulighet for reforhandling etter 5 år eventuelt salg til døgnmarkedspris minus everkets 
kostnader i forbindelse med måling og avregning. 

5.3 Overføringstariffer/punkttariffsystemet 
Transport av kraft gjennom nettet ilegges en overføringspris, også kalt overføringstariff. 
Punkttariffsystemet er en samlet overføringstariff for alle nettnivåer som kraften må 
transporteres gjennom fra produsent til forbruker. Poenget med punkttariffprinsippet er 
å forenkle avregningen ved transport i det overliggende nett. Det norske elektrisi
tetsnettet inndeles i følgende hovedgrupper; sentralnettet, regionalnettet og distri
busjonsnettet. 

Punkttariffsystemet skal fungere slik at en gitt forbruker skal betale det samme for 
kraftoverføringen uansett hvor han kjøper kraften fra. Dette kan sammenlignes med et 
brev hvor portoen er den samme uansett hvor i landet brevet sendes. 

Punktariffsystemet består av innmatingstariffer og uttakstariffer, hvor prisen på disse er 
avhengig av nettnivået. Innmatingstariffen betales av kraftprodusenten og uttaks-tariffen 
av forbrukeren. 

Innmatingstariff er prisen en kraftprodusent må betale netteier for å mate kraft inn på 
nettet. Tariffen er også begrunnet med at nettet er dimensjonert ut fra kraftprodu
sentenes behov for kraftoverføring. Videre er innmatingstariffen begrunnet med 
reserveforsyning og markedsadgang. 
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Innmatingstariffen skal bestå av et bruksavhengig ledd som varierer med løpende 
innmating av kraft og et bruksuavhengig ledd som ikke varierer med kundens løpende 
innmating. I prinsippet bør satsene for bruksuavhengige ledd fastsettes slik at 
produsenter som er tilknyttet ulike nett ikke blir forskjellsbehandlet, noe som i praksis 
betyr at sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for de forbruks
uavhengige tariffene i regional- og distribusjonsnett. I områder med produksjons
underskudd kan det bruksavhengige leddet være negativt. 

Det kan også forekomme at lokal kraftproduksjon medfører reduserte nettinvesteringer. 
På avsidesliggende småsteder vil lokal kraftproduksjon kunne bety at everket slipper 
å forsterke linjen. De sparte nettinvesteringene bør i slike tilfeller komme kraft
utbyggeren tilgode i form av anleggsbidrag fra everket. Innsparte nettinvesteringer hører 
imidlertid til sjeldenhetene, da det normalt vil gi for dårlig leveringskvalitet. 

Uttakstariffene skal dekke de kostnader som uttaket direkte påfører nettet gjennom 
endrede marginale tap i nettet samt bidra til å dekke de faste kostnader i nettet inkludert 
kostnader i overliggende nett. Den delen av av de faste kostnader som skal dekkes av 
uttakstariffene er høyere på lavere nettnivå. Nivået på overføringstariffene avhenger bla 
på hvilket nettnivå kraften tas ut, rammebetingelser og belastningen i nettet. Uttak i et 
overskuddsområde medfører reduserte tap i nettet og tariffene er lavere i et 
overskuddsområde enn i et underskuddsområde under forutsetning av at alt annet er 
likt. 

Overføringstariffene skal fastsettes uavhengig av kraftkjøpsavtalene. Dette vil i praksis 
si at en kunde skal betale samme uttakstariff uavhengig av om vedkommende kunde 
kjøper kraften fra Oslo Energi eller fra Alta Kraftlag. Både de faste og de variable 
kostnadene i nettet er uavhengig av hvilken kraftleverandør den enkelte kun
de/sluttbruker har valgt. 

Overføringstariffen for uttak kan variere endel fra everk til everk (Variasjoner på 10 
øre/kWh kan forekomme). Veid landsgjennomsnitt for prioritert overføring til 
husholdningskunder med uttak på nivå 5, dvs lavspentnett 230 V, ligger for 1996 på 17 
- 18 øre/kWh. 

Mikro- og minikraftverk som ikke er tilknyttet nettet skal ikke betale overføringstariffer. 
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5.4 Elavgift og produksjonsavgift 
Elavgift og produksjonsavgift er avgifter som betales til staten , og som det må betales 
merverdiavgift for. 
E/avgiften belastes forbruker, og er for 1996 5,2 øre/kWh. Grensen for fritak for elavgift 
er satt til kraft produsert med generator( er) som har mindre merkeytelse enn 100 kVA, 
dvs ca. 90 kW. Fritaket gjelder både kraft til eget forbruk og kraft som evt. videreselges 
til andre. 

Produksjonsavgiften belastes kraftprodusenten, og er for 1996 1,55 øre/kWh. Grensen 
for fritak for produksjonsavgift er satt til kraftstasjon med generator(er) som i avgiftsåret 
har en samlet merkeytelse på høyst 1500 kVA, dvs. ca. 1350 kW. 

5.5 Totalpris 
Totalprisen på kraft levert forbruker bestemmes på følgende måte: 

Kraftpris (produksjonskostnad + produksjonsavgift + innmatingstariff + avkastning 
kraftproduksjon) + uttakstariff + elavgift + mva. = totalpris i øre/kWh. 

Se kapittel 7 for beregning av produksjonskostnad. Innmatings- og uttakstariffen bør 
sjekkes i hvert tilfelle. Opplysninger kan fåes hos NVE eller det lokale everk. 

6. FORHOLDET TIL EVERKIKRAFTSELSKAP 

6.1 Tekniske forhold 
Et mikro-/minikraftverk vil være utstyrt med enten synkron- eller asynkrongenerator. En 
synkrongenerator utstyrt med nødvendig reguleringsutstyr kan gå med separat drift, 
dvs. være uavhengig av tilknytning til noe nett. Har man utstyr for innfasing på nettet 
kan en synkrongenerator kobles til og levere energi inn på nettet. En synkrongenerator 
vil i tillegg til å levere aktiv effekt også levere reaktiv effekt inn på nettet, som vil være 
den magnetiseringseffekt som gir ønsket spenning ikraftsystemet. 

En asynkrongenerator er enklere enn en synkrongenerator, og er helt lik en asynkron
motor. Turtallet ligger imidlertid litt over synkront turtall pga. drivmomentet fra turbinen, 
i motsetning til en asynkronmotor hvor belastningsmomentet får den til å sakke litt i 
forhold til synkront turtall. Asynkrongeneratoren er avhengig av nettilknytning for å 
kunne levere strøm. En asynkrongenerator henter sin magnetisering fra nettet ved at 
det trekkes ut reaktiv effekt. Dette må måles eller det må kreves fasekompensering 
dersom dette blir aven slik størrelse at det oppstår spenningsproblemer i nettet. 

Sett fra et everk's synspunkt vil en asynkrongenerator ha samme virkning på nettet som 
en asynkronmotor av samme størrelse. 
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6.2 Nettilknytning 
Tilknytning til nettet er som nevnt i forrige kapittel avhengig av lokale forhold og stør
relsen på mikro-/minikraftverket. Man har fire konstellasjoner for nettilknytning som 
beskrevet nedenfor og vist i figur 9: 

1. Kraftverket er tilknyttet eierens eiendom. Når kraftverket står og når eierens forbruk 
er større enn produksjonen er eieren avhengig av kraft fra nettet. 

2. Kraftverket er tilknyttet everkets nett på annet 
sted enn eierens uttak av energi. Dvs. at 
innmating og uttak av energi skjer på forskjell i
ge steder, og kan endog være tilknyttet for
skjellige nettstasjoner. Eieren ønsker å levere 
overskuddskraft til everket, og kjøpe kraft fra e
verket i underskuddsperioder. I den grad eier
en selv vil bruke egenprodusert kraft må det 
betales overføringstariff. Altemativt kan eieren 
kjøpe alt sitt forbruk på vanlige vilkår, og selge 
den kraften han produserer til everket eller i 
markedet. 

1 E vorkels Iavsp@nlncU 
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4 (0---<0>------ Evertl.f~ts hllVspentnen 

Figur 9 Eksempler på nettil
knytning 

3. Kraftverket er tilknyttet everkets lavspentanlegg. All kraft selges enten til everket 
eller i markedet. 

4. Kraftverket er tilknyttet everkets høyspentanlegg. All kraft selges enten til everket 
eller i markedet. 

Tilknytning av generator på opptil 25 kW direkte til nettet vil i de aller fleste tilfeller være 
problemfritt så sant de elsikkerhetsmessige forhold er ivaretatt. Tilknytning av generator 
opp til 100 kW i et godt dimensjonert lavspenningsanlegg vil også normalt gå bra 
innenfor noen hundre meters avstand fra en nettstasjon. Generatorer over 100 kW bør 
derimot kobles til i nettstasjon, eventuelt må det bygges høyspenttilkobling med egen 
nettstasjon dersom avstanden blir for lang. Med nettstasjon forstås stasjonsanlegg for 
fordeling av kraft til bruker. 

6.3 Elsikkerhet 
Det er et ufravikelig krav at elsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt i forbindelse med 
installasjon og drift av mikro- og minikraftverk. Man må derfor ha klart for seg hvilke 
forskrifter som gjelder både for den tekniske utførelsen og for driften av kraftverket. 

De aktuelle forskriftene for teknisk utførelse er "Forskrifter for elektriske bygningsin
stallasjoner av 1991" (FEB 91) og "Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg av 1988" 
(FEF 88) . 
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FEB 91 § 111.1 unntar elektriske forsyningsanlegg for produksjon, overføring og 
fordeling av elektrisk energi. I FEB § 551 er det imidlertid bestemmelser om generatorer 
for lavspenning som gjør at forskriften også gjelder for mikro- og minikraftverk. 

Det er ikke helt klare grenser mellom FEB 91 og FEF 88, men i praksis vil FEB 91 
gjelde for små anlegg, og FEF 88 for større anlegg. 

For alle anlegg gjelder "Driftsforskrifter for lavspentanlegg". Tilsvarende gjelder "Drifts
forskrifter for høyspentanlegg" der dette er aktuelt. 

Med lavspentanlegg forstås sterkstrømanlegg med nominell spenning opp t.o.m 1.000 
V vekselstrøm. 

Kraftverk med generator med spenning over 1.000 V vekselstrøm må konsesjons
behandles etter energiloven. Konsesjonsplikt gjelder ved bygging, ombygging og 
utvidelse av anlegg. 

Kfr. kapittel 8.4 vedrørende eltilsyn. 

Faremomenter 
Hvilke faremomenter forekommer i forhold til et ordinært anlegg der det bare finnes 
forbruk? 

Det har hendt at små aggregater feilaktig har blitt koblet inn på nettet under en utkobling 
for vedlikehold på nettet. Dette har da gitt spenning tilbake på nettet, noe som 
representerer en fare for de som arbeider på nettet. FEB 91 inneholder bestemmelser 
om at nettet skal frakobles automatisk hvis det faller ut. Det skal heller ikke kunne 
kobles inn dersom spenning og frekvens er slik at vern ikke virker tilfredsstillende. 

6.4 Økonomiske betingelser 

Omsetning av kraften 

Den kraften som ikke brukes av eieren må 
enten omsettes i markedet eller kjøpes av 
everket. Dersom den selges i markedet kommer 
everkets overføringstariff inn. Figur 10 illustrerer 
hovedinndelingen av nettet. 

\ / 
Sentralnettet' 
markedsplass 

Figur 10 Illustrasjon av hoved
inndelingen av nettet 
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Overfø ringstariff 
I følge energiloven skal de lokale everkene beregne overføringstariffer som dekker 
kostnadene for overføring i everkets nett. Punkttariffsystemet som er beskrevet i forrige 
kapittel skal dekke kostnadene for nettilknytning, og kraftoverføring til/fra sentralnettet 
som er definert som markedsplassen. 

Ved fastsetting av innmatingstariff fra everkets side vil det være avgjørende om 
tilknytningen av mikro-/minikraftverket blir dimensjonerende for nettet. Lokale forhold 
vil være varierende. De fleste eneboliger og gårdsbruk har i dag en nettilknytning over 
63 A hovedsikringer med H4-tariff. Dette tilsvarer et effekt uttak på i underkant av 25 kW. 
Tilknytning av generator på opptil 25 kW vil som nevnt i avsnitt 6.2 i de aller fleste 
tilfeller være problemfritt så sant de elsikkerhetsmessige forhold er ivaretatt. 

Hvis bygging av et mikro-/minikraftverk gjør det nødvendig med forsterkning eller 
nybygging i nettet, er det naturlig at dette bekostes av kraftverkutbyggeren, og inngår 
som en del av kostnadene i prosjektet. 

Salg til everket 
For everket vil kjøp av kraft fra et mikro-/minikraftverk kunne settes opp mot anskaffelse 
av kraft fra andre kilder med tilsvarende egenskaper for sikkerhet og regulerbarhet. Slik 
som situasjonen har blitt i kraftmarkedet blir døgnmarkedsprisen hele tiden referansen. 
Overskudd av kraft vil alltid kunne selges i døgnmarkedet, eller underskudd kan dekkes 
opp i det samme markedet. 

Den pris everket kan gi for kraften til en kraftverksutbygger vil være avhengig av hvilken 
forventning man har til utviklingen i kraftmarkedet. 

Salg i markedet 
Dersom kraften skal selges i markedet påløper kostnader til måling og avregning da 
everkets utveksling med sentralnettet foregår på timesnivå. 

Eksempel 
Tilkopling av et mikrokraftverk på 5 kW i Bamble som ble bygget høsten 1992. 

Eieren har et årsforbruk på rundt 30.000 kWh, og kraftverket er beregnet å produsere 
rundt 40.000 kWh. Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) vil kjøpe overskudds
kraft om sommeren og levere kraft i perioder i vinterhalvåret hvor utbygger har 
effektunderskudd. 

Det ble inngått en avtale med SKK om kjøp av den kraften eieren selv ikke bruker for 
halv pris i forhold til H4-tariff. Dette var akseptabelt for eieren. Det ble installert målere 
hos eieren som måler energien i hver sin retning, og som gir et enkelt og ubyråkratisk 
avregningssystem. 
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Avtalen blir sett på som et forsøksprosjekt som gjelder i 2 år. 

7. LØNNSOMHETSBETRAKTNING 
I forbindelse med lønnsomhetsbetraktningen må man se på kraftverkets produksjons
kostnad i forhold til den strømprisen man ellers måtte betale for kjøp av kraft fra everket, 
og/eller den pris man kan forvente ved salg av kraften til everket eller i markedet. 

Nedenfor er det satt opp et eksempel på nødvendige inntekter for det samme 
kraftverket som ble benyttet ved kostnadsbetraktningen i kapittel 4: 

Installasjon 
Totale investeringskostnader 
Arlig energiproduksjon 
Vedlikeholds-/driftskostnader 

Lånebetingelser 

ca. 100 kW 
kr. 1.500.000,-
700.000 kWh 
2.0 øre/kWh 

25 år og 8% rente, annuitetslån 

Annuitetsfaktor for lån over 25 år med 8% rente = 0.12 / [1 - (1 + 0.12)"25] = 0.0937 

Arlig kapitalkostnad = 0.0937 x 1.500.000,- = kr. 140.550,-

Nødvendig kraftpris (produksjonskostnad) = årlig kapitalkostnad / produksjon + 
driftskostnader = 140.550,- / 700.000 + 0.02 = 0.221 kr/kWh = 22,1 øre/kWh. 

Ved salg direkte til forbruker via nettet må det også inkluderes innmatingstariff. Som 
tommelfingerregel kan denne settes lik 2.0 øre/kWh. Nødvendig kraftpris i regnestykket 
ovenfor blir da 24,1 øre/kWh. 

For kraftverk hvor driften skjer ved egeninnsats kan utbyggeren vurdere om det skal ses 
bort fra en del av driftskostnadene. Kostnadene som da legges inn i betraktningen skal 
dekke utgifter til utskifting av deler osv. 

For de minste mikrokraftverkene hvor hele eller deler av produksjonen skal dekke 
egetforbruk av kraft vil lønnsomheten ofte ligge i at man slipper å kjøpe kraft fra everket, 
dvs. at produksjonskostnaden er lavere enn den kraftprisen man må betale til everket. 

Det er utbyggerens eget ansvar å bedømme den bedriftsøkonomiske lønnsomheten 
ved et utbyggingsprosjekt. 



26 

8. TEKNISK UTFØRELSE 
Utførelsen av et kraftverk vil være avhengig av om det er et høytrykks- eller lavtrykksan
legg, magasin- eller elvekraftverk osv. Betegnelsen magasin kan i forbindelse med 
mikro- og minikraftverk være begrenset til kun et lite basseng som etableres foran 
inntaket. 

I figur 11 er det illustrert et eksempel på hvordan et kraftverk med inntaksmagasin/
basseng kan være bygd opp med inntak, vannvei og kraftstasjon. 
Figur 12 viser et typisk elvekraftverk hvor kraftstasjon og inntak er bygd som en integrert 
enhet. 

vov 

Figur 11 Lengdesnitt av kraftverk med 
frittliggende rørgate 

Figur 12 Elvekraftverk 

For mikro- og minikraftverk er det om å gjøre å søke enkle løsninger som gir lave 
kostnader, samtidig som man ivaretar de krav som settes til driftssikkerhet. 

8.1 Inntak 
Utforming av inntaket er viktig for kraftverkets funksjonssikkerhet. Et dårlig utformet 
inntak kan medføre betydelig produksjonstap (økt falltap, gjentetting osv.). Det kan ofte 
være en fordel å kontakte konsulent i forbindelse med utformingen av inntaket. 

Plassering av inntaket vil ofte være bestemt av topografien. Inntaket kan plasseres ved 
et vann, en kulp, eller i selve elveleiet der man etablerer et basseng foran inntaket. 

Et inntak kan være utført som en betongdam 
som illustrert på figur 13. Utstyr som normalt 
inngår er varegrind for å hindre at fremmedlege
mer føres inn i tilløpet, inntaksluke for avsten
ging av vannveien, og inntakskonus for å få en 
gunstig og mest mulig tapsfri strømning inn mot 
tilløpet. 

__ vov __ _--;:1_ 

Figur 13 Inntak 
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Det er viktig å ha et tilstrekkelig stort bassengvolum (lengde, bredde, dybde) foran 
inntaket for å oppnå en jevn og rolig strømning med minst mulig skjevstrømninger slik 
at falltapene blir minst mulig. 

På steder som er utsatt for frost i vinterhalvåret er det i tillegg om å gjøre å få en viss 
oppholdstid på vannet for å oppnå en viss temperaturøkning fram til inntaket for å 
unngå sarrproblemer på varegrinda. I denne forbindelse er det viktig med et rolig 
vannspeil slik at bassenget islegges helt for å isolere vannet mot varmeavgivelse til 
lufta. Hastigheten på vannet i bassenget bør være under 0,8 m/s, helst ned mot 0,5 m/s. 

I vassdrag med stor sandføring/sedimenttransport er det viktig å få felt ut sanden før 
vannet når tilløpet. Bassengvolumets størrelse har derfor også betydning i denne 
sammenheng, hvor utfellingen av sand er avhengig av lav hastighet på vannet. Spesielt 
sand med kvartsinnhold kan gi store slitasjer i turbinen hvis det får lov å strømme 
igjennom. 

For dammer hvor det er krav til flomoverløp er det viktig at dette er tilstrekkelig 
dimensjonert for å sikre at vannet ledes forbi på en forsvarlig måte slik at det ikke 
oppstår skade på dam eller terreng. Videre er det viktig å ha tilstrekkelig fribord fra 
vannspeilet og opp til damtoppen. Høyden på fribordet må ses i sammenheng med 
flomstørrelsen på stedet. Informasjonshefte om "Planlegging og bygging av små 
dammer' fås ved henvendelse til NVE. 

Innløpskonusen må plasseres tilstrekkelig dypt i forhold til vannspeilet for å hindre 
isproblemer som kan medføre tilstopping av inntaket, og i verste fall tilfrysing av 
rørgaten med påfølgende fare for rørhavari. 

Det er viktig at varegrinda har tilstrekkelig stort areal for å unngå tilstopping av frem
medlegemer. Videre må lysåpningen mellom grindstavene være mindre enn minste 
åpning i turbinen for å hindre at fremmedlegemer setter seg fast og forårsaker 
skader/havari. Hastigheten på vannet foran grinda bør være ned mot 0,5 m/s. 

For enkelte anlegg kan det være aktuelt med automatisk grindrensker. Dette gjelder 
særlig elvekraftverk med stor tilførsel av løv om høsten. For mikro- og minikraftverk vil 
ofte et slikt valg først og fremst være et kostnadsspørsmål. 
For anlegg med inntaksluke kan denne plasseres enten foran eller etter varegrinda. 
Plasseres luka etter har den beskyttelse fra varegrinda mot evt. skader. Plasseres den 
foran har man mulighet for tørrlegging av grinda slik at man kan komme til og renske 
denne. Hvilken plassering av luka som er gunstigst må vurderes for det enkelte anlegg. 
Hastigheten på vannet gjennom luka bør være maks. 1,0 m/s. 
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8.2 Vannvei 
Figur 11 ovenfor viser vannvei bestående aven frittliggende rørgate. øverst ved 
inntaket er det antydet en rørbruddsventil som skal lukke automatisk ved et evt. rør
brudd. For det viste anlegget vil det være naturlig at rørbruddsventilen utelater 
inntaksluke. For de minste mikrokraftverkene kan det også være aktuelt å utelate 
rørbruddsventil på steder hvor det ikke er fare for liv eller eiendom eller skade for 
offentlige eller allmenne interesser ved et evt. rørbrudd/-havari. 

Rørgater med rørbruddsventil må utstyres med lufteventil for luftinnslipping ved tøm
ming av rørgaten for å redusere undertrykket i røret, og for utlufting ved vannfylling av 
rørgaten. 

Valg av rørdiameter og rørmateriale vil være en kostnadsvurdering. Optimal rørdiameter 
bestemmes ut fra rø rkostnad , falltap og bygnings- og anleggsmessige kostnader. 
Anleggskostnadene vil være bestemt av hvordan rørgaten er tenkt lagt, dvs. om den 
skal legges på fundamenter eller graves ned. Leggemetoden vil være avhengig av 
stedelige grunnforhold, helning på rørtraseen, estetiske forhold osv. 

Stålrør og glassfiberarmerte rør (GUP-rør) er beregnet for både legging på fundamenter 
og nedgraving. Videre har man duktile støpejemsrør og betongrør som er beregnet for 
nedgraving. Stålrør og duktile støpejernsrør som graves ned må korrosjonsbeskyttes 
ekstra grundig utvendig. 

For de minste mikrokraftverkene med rør med liten diameter kan det i enkelte tilfeller 
være aktuelt å legge rørgaten direkte på bakken. I tilfeller hvor dette er gjort er det 
benyttet fleksible mykplastrør. En slik løsning ligger mer utsatt til enn fundamenterte og 
nedgravde rør, og må kun benyttes på steder hvor det ikke er fare for liv eller eiendom 
eller skade for offentlige eller allmenne interesser ved et evt. havari. 

Uansett valg av leggemetode er det viktig at rørgaten legges stabilt slik at det ikke opp
står uheldige bevegelser/forskyvninger. Rørgater som legges på fundamenter må 
forankres ved bendlavbøyninger. Dimensjonering av fundament- og forankringskrefter 
er relativt komplisert og bør foretas av et sakkyndig konsulentfirma eller lignende. 

8.3 Kraftstasjon 
Mikro- og minikraftverk bygges normalt med tørroppstilt aggregat, dvs. at turbin og 
generator er plassert over undervannsnivået. For turbiner med sugerør legges utløpet 
under undervannsnivået for å unngå isproblemer vinterstid. 



De vanligste turbintyper er Pelton-, 
Francis- og Kaplanturbiner. For sist
nevnte har man varianter som Semi
Kaplan med faste ledeskovler og 
Propeller med faste løpehjulskovler. 
Figur 14 viser snitt av de forskjellige 
tu rbintypene. 

Noe forenklet kan man si at Pelton
turbinen er beregnet for stor fallhøy-
de og liten vannføring, mens Kaplan
turbinen er beregnet for liten fallhøy-
de og stor vannføring. Francisturbi
nen ligger mellom disse to. Det vil 
imidlertid være overgangsområder 
hvor valget vil stå mellom to turbintyper. 
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Figur 14 Turbintyper 

For Francis- og Kaplanturbiner er det viktig at disse legges ut med riktig sugehøyde, 
dvs. avstand fra turbinsenter til undervannsnivå, slik at det ikke oppstår kavitasjon med 
fare for tæringer i turbinen. Det er vanlig at leverandøren garanterer mot kavitasjons
skader i hht. gjeldende bestemmelser. 

I tillegg til nevnte turbintyper har man som vist i figur 14 også Cross-flow turbinen 
(Michell turbin) som kan være aktuell for en del mikrokraftverk. Cross-flow turbinen 
legges i utgangspunktet ut med null sugehøyde. Velger man allikevel å legge den ut 
med en viss sugehøyde må den utstyres med en vakuumventil på avløpssiden for å 
hindre kavitasjonsproblemer. Garantier mot 
kavitasjonsskader gjelder også her. Slike 
turbiner har relativt dårlig virkningsgrad 
sammenlignet med de andre turbintypene. I 
Norge vil Cross-flow turbinen være mest 
aktuell som lavtrykksturbin. 

Figur 15 viser sammenligning av virknings
gradkurver for de forskjellige turbintypene. 
Det er vanlig at leverandøren garanterer 
virkningsgraden i hht. gjeldende normer ba
sert på modellmålinger eller prototypmålinger 
på anlegg. For mikroturbiner vil det være mer 
aktuelt å garantere maksimalytelsen framfor 
å gi virkningsgradgarantier. 

1.0 

RaATTV TURBINVANNFØRINQ 

Figur 15 Virkningsgradkurver for 
forskjellige turbintyper 
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Valg av turbintype og turbinstørreise er som nevnt ovenfor bestemt av fallhøyde og 
vannføring. lovergangsområder vil i tillegg kostnadsforskjell og forskjell i virkningsgrad 
og dermed energiproduksjon være bestemmende, i tillegg til evt. kostnadsforskjell på 
byggsiden. 

Det er viktig å velge riktig turbinstørreise som utnytter vannføringen i vassdraget 
optimalt. Som nevnt i kapittel 1 bestemmes turbinens slukeevne ut fra en varighetskurve 
basert på hydrologiske målinger i vassdraget. Det kan være tilfeller hvor man bør foreta 
produksjonssimuleringer med alternative turbinstørreiser for å bestemme endelig 
størrelse. 

For de minste mikrokraftverkene kan utbyggerens eget effekt- og energibehov være 
avgjørende for valg av turbinstørreise. I slike tilfeller kan det tenkes at kun en liten del 
av vannføringen i vassdraget blir utnyttet. 

På generatorsiden har man som nevnt i avsnitt 6.1 valget mellom synkron- og asynkron
generator. Synkrongeneratoren er beregnet for drift på eget nett. Dette er aktuelt hvis 
det er krav tillokalforsyning ved nettutfall, eller for kraftstasjoner som bygges på steder 
uten strømforsyning. Asynkrongeneratoren kan kun kjøres mot stivt nett, noe som i de 
fleste tilfeller vil være aktuelt for mikro- og minikraftverk. En asynkrongenerator er i stør
relsesorden 25-30% billigere enn en synkrongenerator. Kfr. forøvrig avsnittet om tek
niske forhold, nettilknytning og elsikkerhet i kapittel 6. 

Når endelig turbinstørreise er bestemt vil generatorstørreIsen være gitt. Avgitt 
generatoreffekt er uttrykt ved: N = 9,81 X Hl! x 0Q x UMlm [kW]. He = netto fallhøyde i [ml, 
0Q = turbinens slukeevne i [m3/s], 11a99r = aggregatets totale virkningsgrad (turbin og 
generator) i % / 100. 

Drift på eget nett betinger at man har frekvensregulator som regulerer aggregatytelsen 
ved belastningsendringer på nettet. 

For mange anlegg vil det også være aktuelt med vannstandsregulering, hvor turbinpå
dragetlaggregatytelsen bestemmes av vannstanden i inntaket. 

Kontrollanlegg for styring og overvåking av kraftverket under drift bør være så enkelt 
som mulig for mikro- og minikraftverk. 

I en kraftstasjon inngår også transformator og apparatanlegg/høyspentanlegg. For de 
minste mikrokraftverkene vil det ofte være generatorspenning på 230 V som i 
lavspentnettet. Disse anleggene vil derfor ikke være utstyrt med transformator og 
apparatanlegg. 
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8.4 Offentlig tilsyn 

Dammer, luker og rørgater 
I henhold til vassdragslovens § 144 skal NVE som tilsynsorgan ha uhindret adgang til 
anlegg som er underlagt offentlig tilsyn. Anleggseieren plikter å gi de opplysninger som 
tilsynsorganet anser påkrevd for sin virksomhet. Offentlig tilsyn omfatter utførelse, bruk 
og vedlikehold av damanlegg, luker og rørgater. 

I henhold til vassdragslovens § 145 skal den som vil påbegynne et anlegg som er 
underlagt offentlig tilsyn melde planene for dette til NVE, som skal godkjenne disse før 
arbeidet settes i gang. Innsendte planer skal inneholde beregninger av flommer og 
dimensjonering av flomløp, orientering om dammens byggemateriale og grunnforhold, 
arbeidsbeskrivelse, og oversiktstegning av dammen i plan, oppriss og snitt. 

Anlegg er underlagt offentlig tilsyn når: 

1. høyden på etablerte og nye dammer gir mulighet for heving av vannstand til statisk 
vanntrykk ved dammen på 4,0 m eller høyere eller muliggjør magasinering av 0,5 
millioner m3 eller mer. 

2. høyden på etablerte og nye dammer gir mulighet for heving av vannstand til statisk 
vanntrykk ved dammen på 2,0 m eller høyere og muliggjør magasinering av minst 
10.000 m3 vann, og som pga. sin beliggehet eller utførelse kan framby fare for liv 
eller eienedom, eller medføre ulempe for offentlige eller allmenne interesser. 

3. største diameter på etablerte og nye frittliggende trykkrør er mellom 0,4 og 1,0 m, 
og med mulighet for statisk vanntrykk på minst 100 m. 

4. største diameter på etablerte og nye frittliggende trykkrør er minst 1,0 m, og med 
mulighet for statisk trykk på minst 40 m. 

5. største diameter på etablerte og nye frittliggende trykkrør er minst 0,4 m, og med 
mulighet for statisk trykk på minst 40 m, og som pga. sin beliggehet eller utførelse 
kan framby fare for liv eller eiendom, eller medføre ulempe for offentlige eller 
allmenne interesser. 

6. etablerte og nye stenge-/tappeanordninger med lysåpningsareal på minst 1,0 m2
. og 

med mulighet for statisk vanntrykk på minst 4,0 m. 
7. etablerte og nye stenge-/tappeanordninger med lysåpningsareal på minst 0,2 m2

, 

og med mulighet for statisk vanntrykk på minst 100 m. 

For anlegg som berøres av punkt 2 skal det sendes eget meldeskjema, se vedlegg 1, 
til NVE, Tilsyns- og beredskapsavdelingen, som vil vurdere behovet for offentlig tilsyn. 
En slik vurdering gjelder også for anlegg som berøres av punkt 5, og hvor eget melde
skjema er under utarbeidelse. Meldeskjemaet skal være tilgjengelig på fylkeslandbruks
kontorene, evt. kommunekontorene, eller kan fås direkte ved henvendelse til NVE. 
Anlegg som berøres av de øvrige punktene skal som det framkommer ovenfor meldes 
uansett. Det henvises forøvrig til "Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag' , som fås 
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ved henvendelse til NVE. 

Utgifter ved offentlig tilsyn av damanlegg og rørgater dekkes av anleggseieren. Første 
gangs saksbehandling er imidlertid gratis. 

For anlegg som ikke er underlagt offentlig tilsyn har anleggseieren i hht. vassdragsloven 
(bl.a. §§ 108, 115 og 120) allikevel ansvar når det gjelder sikkerheten . 

Elektriske anlegg 
Generatorer over 10 kVA (ca. 9 kW) er i hht. FEF 1988 underlagt offentlig tilsyn av 
Elektrisitetstilsynet. Før bygging igangsettes sendes melding til Elektrisitetstilsynet i det 
distriktet kraftverket bygges og til det stedlige everket. I vedlegg 2 er det satt opp 
adresseliste over Elektrisitetstilsynets regionkontorer. 

Generell sikkerhet 
Det må avklares med Arbeidstilsynet i det distriktet kraftverket bygges om nødvendig
heten av melding og offentlig tilsyn når det gjelder den generelle sikkerheten ved 
anlegget. 

9. KONTRAKTSFORHOLD 
Det er vanlig å sette opp et avtaledokument som danner kontrakt for leveransen. Det 
finnes forskjellige kontraktsbestemmelser som kan være aktuelle å legge til grunn i 
kontrakten. På bygg- og anleggssiden kan det benyttes "Alminnelige kontraktsbestemm-
elser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider' (NS 3430), på maskin- og elektrosiden 
"Alminnelige kontraktsbestemmelser for levering og montering av elektrisk og maskinelt 
utstyr' (AKB/1988) og "Alminnelige bestemmelser for levering og montering av maskiner 
og annet mekanisk og elektrisk utstyr" (NLM84) . AKB/1988 vil muligens være litt vel 
omfattende for de minste anleggene. 

Ved totalentrepriser er det ikke uvanlig å benytte NS 3430 som kontraktsgrunnlag hvor 
maskin- og elektroleveransen inkluderes i denne. For anlegg hvor maskin- og 
elektroleveransen utgjør hoveddelen av kostnadene ved prosjektet kan det imidlertid 
være mer naturlig å benytte AKB/1988 eller NLM 84. 

For mikro- og minikraftverk vil det normalt være fastpriskontrakter. Kontraktsprisen bør 
gjelde komplett leveranse inkl. alle leverandørens kostnader i forbindelse med 
prosjektering, fabrikasjon, montasje og igangkjøring, i tillegg til eventuelle arbeider i 
garantitiden. I tillegg bør også transport- og reiseutgifter og evt. utgifter til kost og losji 
være inkludert. 

Det bør settes opp en betalingsplan for leveransen. Denne kan f.eks. være tre-delt, hvor 
1/3 betales ved kontraktsinngåelse, 1/3 ved levering av utstyret på anlegget, og 1/3 ved 
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overtakelse av driftsklart utstyr. 

For maskin- og elektroteknisk utstyr skal leverandøren i hht. AKB/1988 stille sikkerhet 
for 10% av kontraktsummen fra godkjent bank ved kontraktsinngåelse for oppfyllelse 
av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden. Videre skal det stilles sikkerhet for de 
terminbeløp som betales inn før utstyret er levert på anlegget, i tillegg til sikkerhet for 
10% av kontraktsprisen i garantitiden for å sikre seg at leverandøren utberdrer de feil 
som måtte oppstå i løpet av denne tiden . Kjøperen stiller normalt ikke sikkerhet. 

Hvorvidt man skal forlange 10% sikkerhetsstillelse ved kontraktsinngåelse i tillegg til 
øvrig sikkerhet må vurderes for det enkelte anlegg. Sikkerhetsstillelse koster penger 
som leverandøren baker inn i prisen. 

Ved bruk av NLM 84 kan det benyttes samme sikkerhetsstillelse som i AKB/1988. 

For bygg- og anleggsarbeider skal entreprenøren i hht. NS 3430 stille sikkerhet for 15% 
av kontraktssummen fra godkjent bank for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i 
utførelsestiden. Videre skal det stilles sikkerhet for 3% av kontraktsummen det første 
garantiåret, 2% for det andre året, og 1 % for det tredje året. Byggherren skal stille 
sikkerhet for 20% av kontraktsummen ved kontraktsinngåelse for oppfyllelse av sine 
kontraktsforpliktelser i utførelsestiden. 

Ved kontraktsinngåelse bør det avtales en dato for overtakelse av driftsklart anlegg. Det 
er anledning til å avtale bot ved forsinket overtakelse som skyldes leverandøren. 

For bygg- og anleggsarbeider er reklamasjonstiden satt til 3 år i hht. NS 3430. 

For vannkraftutstyr er det vanlig å sette garantitiden til 2 år. I avtaledokumentet må 
dette komme som en endring til AKB/1988 og NLM 84 hvor garantitiden er satt til 1 år. 

Ved totalentrepriser hvor det benyttes ett felles kontraktsgrunnlag for både bygg- og 
anleggsarbeider og utstyrsleveranse, kan det være nødvendig med visse justeringer og 
tilføyelser ut fra de kontraktsvilkår som er nevnt ovenfor . 

En del av de kontraktsforhold som er nevnt kan bety økte kostnader, og må derfor 
vurderes ut fra kraftverkets størrelse. 
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10. TURBIN- OG GENERATORLEVERANOØRER 
I vedlegg 3 er det satt opp en liste over aktuelle norske turbin- og generatorleveran
dører. Leveringsprogrammet vil variere fra leverandør til leverandør. Videre produserer 
noen utstyret selv mens andre importerer utystyret, og noen leverer "skreddersydde" 
løsninger mens andre leverer mer standardiserte løsninger og "hyllevarer". Dette gjør 
at prisene kan variere noe fra leverandør til leverandør. Det kan derfor lønne seg å ta 
kontakt med flere leverandører for innhenting av pristilbud på utstyr. 

I forbindelse med planlegging av kraftverk kan det være fordel å ta kontakt med andre 
som har bygd mikro- eller minikraftverk for å innhente erfaringer fra planlegging, 
bygging og drift av disse. NVE kan ved henvendelse gi referanser til relevante anlegg. 



Norges vassdrags
og energiverk (NVE) 
er eit direktorat under 
Olje- og energi
departementet med 
ansvar for å forvalte 
landets vass-
og energiressursar. 

. NVE skal sikre ei 
heilheitleg og miljø
vennleg forvaltning 
av vassdraga, 
fremme ei effektiv 
krattomsetjing og 
kostnadseffektive 
energisystem og 
bidra til ein effektiv 
energibruk. 

NVE har ei sentral 
rolle i beredskapen 
mot flom og vass
dragsulykker og 
leier den nasjonale 
kraftforsynings
beredskapen. 

NVE er engasjert i 
FoU og internasjo
nalt samarbeid 
innan sine fag
område og er 
nasjonal fag
institusjon for 
hydrologi. 

NVE har hov ud
kontor i Oslo og 
regionkontor i 
Tønsberg, Hamar, 
Førde, Trondheim 
og Narvik. 
NVE har 330 
tilsette. 

Vedlegg 1 

Informasjon frå Norges vassdrags- og energiverk Nr 7 1997 

Bygging av Inikro- og 
Ininikraftverk - sakshandsaming 

Dei som skal byggje kraft
verk, vil kome i kontakt 
med ei rekkje lover og for
skrifter. Det dreiar seg 
mellom anna om vass
dragsreguleringslova eller 
vassdragslova, lakse- og 
innlandsfisklova og plan
og bygningslova. Før byg
ging tek til, må ein utbygg
jar ha avklara dei privat
rettslege og dei offentleg
rettslege tilhøva. 

Dei privatrettslege til
høva dreiar seg mellom 
anna om tiltakshavar sin 
rett til vatnet og det vass
fallet som er tenkt utbygd 
eller om utbygginga kan ha 
verknader for andre sine 
rettar. Dette er tilhøve som 
må avklarast mellom part
ane. 

Dei offentlegrettslege 
tilhøva drei ar seg om kva 
offentlege løyve/konse
sjonar som kan vere aktu
elle i samanheng med byg
ging av det aktuelle pro
sjektet. Nedanfor følgjer 
noko av det ein utbyggjar 
må vere klar over. 

Kva er mikro- og minikrartverk 

Mikrokraftverk er nemninga 
på kraftstasjonar med installa
sjon mindre enn 100 kW. 
Minikraftverk har installasjon 
frå 100 kW til 1000 kW, 
medan stasjonar med installa
sjon mellom 1000 kW og 
10000 kW blir kalla små
kraftverk. Med tanke på 
konsesjonsplikt har ingen av 
desse grensene noko å seie. 

Vassdragslova 
Før bygging av eit kraftverk tek 
til, må utbyggjar ha fått vurdert 
planane med omsyn til konse
sjonsplikt. Bakgrunnen er at 
styresmaktene skal vurdere om 
og i kva grad allmenne interes
ser blir skada av tiltaket. 
Mikro-/minikraftverk vil nor
malt vere så små at dei ikkje er 
konsesjonspliktige etter vass
dragsreguleringslova, men det 
enkelte prosjekt må vurderast 
individuelt ut frå skadeverk
nadene for å avgjere om det er 
naudsynt med løyve etter 
§§ 104 - 106 i vassdragslova. 
Det er NVE som gjer denne 
vurderinga i samråd med fyl
kesmannen si miljøvern
avdeling. Allmenne interesser 
er i første rekkje natur og miljø, 
men og interesser knytte til 
kultur og landbruk, Dersom ei 
utbygging omfattar regulering 
og/eller overføring av vatn, vil 
ho normalt bli vurdert som 
konsesjonspliktig. 

Samla plan 
NVE har og eit ansvar for at 
energiressursane blir nytta på 
ein for samfunnet riktig måte. 
Det gjeld så vel for små mikro
og minikraftverk som for større 
prosjekt. Kraftressursane i lan
det er kartlagt som enkelt
prosjekt i Samla plan for vass
drag (SP). Dette er prosjekt som 
er meint å skulle bidra til kraft
forsyninga i framtida. I ei 
konsesjonshandsaming vil der
for omsynet til SP og ressurs
utnyttinga bli tillagt vesentleg 
vekt. Mikro- og minikraftverk 
må ikkje leggje hindringar i 
vegen for utbygging av SP-pro
sjekt. 

Verna vassdrag 
Stortinget har vedteke at det 
ikkje skal gjevast løyve etter 
vassdragslova til å byggje kraft
verk i verna vassdrag, men er 
skadeverknadene så små at det 
ikkje er naudsynt med løyve, 
kan dei byggjast. Utbygging i 
verna vassdrag skal elles . 
handsamast etter same rutinar 
som andre kraftverk, men dei 
allmenne interessene skal 
vurderast strengare. 

Det er stor pågang for å få 
byggje ut mikro- og minikraft
verk i verna vassdrag, men 
hovudregelen er at det ikkje 
skal byggjast kraftverk i desse 
vassdraga. For at Stortinget sin 
føresetnad om vern ikkje skal 
bli broten, ønskjer styresmak
tene å hindre at det vert bygd ei 
rekkje mindre kraftverk i dei 
verna vassdraga som i sum har 



. . 

like stor skadeverknad som eitt 
større. Ved vurdering av kon se
sjonsplikta vert skadeverk
nadene derfor vurdert så strengt 
at det bare unntaksvis blir tillate 
bygging. 

Kan bli pålagt riving 
Eit kraftverk skal ikkje bygg
jast utan at NVE har vurdert 
konsesjonsplikta. Er det likevel 
skjedd, skal utbygginga 
vurderast og eventuelt kon se
sjonshandsamast i ettertid. Då 
kan utbyggjaren bli pålagt å 
endre utbygginga eller å rive 
anlegget. Det siste er særleg 
aktuelt i verna vassdraOg. 

Avtale om sal av kraft 
NVE har bede energiverka 
krevje dokumentasjon på at dei 
formelle sidene ved bygging av 
kraftverka er i orden før dei inn-

'v tale om kjøp av kraft og/ 
,ettleige. 

Slik er sakshandsaminga 
• Søkjar skal gjere skriftleg 
greie for planane og sende dei 
til NVE, NVE sitt regionkontor, 
fylkesmannen og aktuell kom
mune samstundes. 

• Fylkesmannen og NVE sitt 
regionkontor gjer ei forvalt
ningsmessig vurdering som blir 
sendt til NVE sentralt. 

• NVE avgjer på bakgrunn av 
fylkesmannen og regionkontoret 
sine vurderingar om kraftverket 

I vil trenge løyve etter vassdrags
lova og vurderer samstundes 
forholdet til andre lover. 

• Dersom NVE meiner at 
utbyggjar ikkje treng løyve, blir 
saka handsama vidare som ei 
vanleg byggjesak i kommunen. 
Bygging av mikro- og mini
kraftverk krev normalt dispen-

I 

sasjon frå arealkrava i kom
muneplanen dersom kraftverket 
er tilknytta el-nettet og ikkje all 

I krafta går til privat forbruk. 

• Dersom det blir kravd søk
nadshandsaming etter vass-

i dragslova, handsamast søknaden 
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av NVE sentralt. NVE lagar 
innstilling til Olje- og energide
partementet, og ende leg vedtak 
vert fatta av regjeringa. 

• Det vil kunne ta lang tid, opp 
mot eit år, frå planar er motteke 
av forvaltninga til NVE sin 
vurdering ligg føre . Grunnen er 
mellom anna at det ofte vil vere 
naudsynt for sakshandsamarane 
åsynfare utbyggingsstaden. 
Synfaring må gjerast på bar 
mark og bør samordnast med 
andre saker i distriktet. 

Skjema 
Til hjelp for dei som planlegg 
utbygging, har NVE utarbeidd 
eit notat, V-Notat 21/97, om 
handsaming av mikro-/mini
kraftverk i NVE. Notatet kan 
ein få ved å vende seg til NVE, 
NVE sine regionkontor eller 
fylkesmannen sin miljøvern
avdeling. Kommunane har og 
fått tilsendt notatet. 

For å forenkle sakshand
saminga og sikre at vassdrags
styresmaktene får dei naud
synte opplysningane, er det 
utarbeidd eit skjema som syner 
kva for data som trengst for å 
vurdere konsesjonsplikta. Skje
maet er vedlagt notatet. 

Notatet med skjema finnast 
og på heimesida til NVE på 
Internett: http://www.nve.no 
under søkeorda vassdrags
forvaltning, konsesjonssaker 
eller mikro-/minikraftverk. 

Adresser 
NVE - VASSDRAGS
AVDELINGA 
Postboks 5091 Majorstua, 
0301 Oslo, tlf. 22 95 93 31 

NVE - REGION NORD 
(dekkjer Nordland nord for 
Saltfjellet (inkl. Rødøy kom
mune), Troms, Finnmark og 
Svalbard), 
Kongensgt. 50, 
Postboks 394, 8501 Narvik, 
tlf. 76 94 41 25 

NVE - REGION MIDT
NORGE 
(dekkjer Nordmøre,Sør
Trøndelag, Nord-Trøndelag og 
Helgeland), 
Trekanten, Vestre Rosten 81, 
7075 Tiller, tlf. 72 89 50 00 

NVE - REGION VEST 
(dekkjer Hordaland, Sogn og 
Fjordane, Sunnmøre og Roms
dal), Fjellvegen 9, Postboks 53, 
6801 Førde, tlf. 57 82 1244 

NVE - REGION SØR 
(dekkjer Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Aust-Agder, 
Vest-Agder og Rogaland) , 
Anton Jensens gt 5, Postboks 
2124,3103 Tønsberg, 
tlf. 33 37 23 00 

NVE - REGION ØST 
(dekkjer Østfold, Oslo, Akers
hus, Hedmark og Oppland), 
Vangsveien 73 , 2300 Hamar, 
tlf. 6251 2400 

~ ID ALO 
Informasjon frå 
Norges vassdrags
og energiverk 

Kontoradresse: 
Middelthuns gate 29 

Postadresse: 
Postboks 5091 , Maj . 
0301 Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22959000 

Ansvarleg: 
Informasjonsdirektør 
Sverre Sivertsen 

Fagansvarleg: 
Anne Hustveit 

Grafisk form: 
Bentzen.Bakken 

Oslo, september 1997 
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NVE bruker betegnelsen mikrokraftverk på kraftstasjoner med installasjon under 100 kW, 
minikraftverk med installasjon fra 100 kW til 1 000 kW mens stasjoner med installasjon fra 
1 000 kW til 10 000 kW betegnes som småkraftverk. Med tanke på konsesjonsplikt har 
imidlertid disse grensene ingen betydning . 

HJEMLER FOR BEHANDLING 

Behandling av mikro-/minikraftverksaker vil normalt skje etter reglene i lov av 15. mars 1940 
nr. 3 om vassdragene (vassdragsloven). Vi forutsetter da at det ikke finner sted overføring 
eller regulering av vannføring over året som utvirker mer enn 500 nat.hk. I så fall skal saken 
behandles etter lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer (vassdrags
reguleringsloven) . I utgangspunktet er alle tilleggsreguleringer og overføringer av vann, 
konsesjonspliktig etter vassdragsreguleringsloven. 

Vi refererer her de mest relevante paragrafene i vassdragsloven: 

§ 104, pkt 2 
"Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan ventes å 
medføre skade eller ulempe av noen betydning for almene interesser. " 
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§ 105 
"Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan ventes å 
medføre at dyrket eller dyrkbar jord eller naturlig eng, skog, torvmyr eller beitemark settes 
under vatn eller på annen måte ødelegges i så stor utstrekning at det etter forholdene på 
stedet må anses skadelig for allmenne interesser. 

§ 106, pkt 1 
"Tillatelse etter § 104, punkt 2-4, og § 105 kan bare gis når det antas at tiltaket medfører 
slik nytte for samfunnet at skaden for de offentlige eller almene interesser mer enn 
oppveies. " 

§ 111, pkt. 2 
"Tillatelse etter § 104 eller 105 kreves ikke til gjenoppbygging av lovlig bestående anlegg 
på omtrent samme sted, når arbeidet påbegynnes innen en frist av 2 år, fullføres med 
rimelig hurtighet og ikke medfører ugunstigere forhold for offentlige eller almene interesser 
enn det eldre anlegg. " 

§114,pkt3 
"Hvis noen setter i verk et vassdragstiltak uten hjemmel i skjønn etter § 112, punkt 2, eller 
§ 113, punkt 1, eller uten hjemmel i tillatelse etter § 104, punkt 2-4, eller § 105, plikter han 
etter krav fra departementet eller noen annen som hadde kunnet forlange skjønn etter § 
112, punkt 2, å bringe forholdet i lovlig orden, hvis det viser seg at tiltaket er i strid med 
det som er fastsatt i skjønnet eller tillatelsen eller i strid med noen av reglene i §§ 104, 
105 og 108, punkt 4. Hvis tiltaket er godkjent etter § 109, jfr. § 110, punkt 3, uten 
forbehold om skjønn etter § 112, punkt 2, jfr. § 108, punkt 4, kan slikt krav ikke bygges 
bare på regelen i § 108, punkt 4. " 

Alle tillatelser til kraftutbygging etter vassdragsloven gis av regjeringen gjennom "Kgl. 
res." etter forutgående konsesjonsbehandling og innstilling fra NVE til Olje- og 
energidepartementet (OEO). 

Når det dreier seg om vassdrag som er vernet mot kraftutbygging i Verneplan for vassdrag, 
gjelder de samme lover og bestemmelser. Det som er spesielt for vernede vassdrag er at 
Stortinget gjennom behandling av verneplanene har gitt instruks til regjeringen om at det ikke 
skal gis tillatelse (etter vassdragsloven, vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjons
loven) til ny kraftutbygging i vernede vassdrag. Dette temaet ble spesielt utdypet i forbindelse 
med Verneplan IV og vi refererer de mest sentrale avsnittene fra kapittel 5 i St.prp. nr. 118 
(1991-92) om Verneplan IV for vassdrag: 

"Verneplanen får bare konsekvenser for tiltak som krever konsesjon. Dersom utnytting av 
et fall ikke krever reguleringer og heller ikke volder skade eller ulempe for andre private 
eller berører allmenne interesser, kreves det ikke konsesjon, jfr. vassdragsloven §§ 104 
og 105. Dette gjelder også for vernede vassdrag. " 

"Det kreves konsesjon etter vassdragsloven §§ 104-106 dersom "almene interesser" blir 
berørt. Som det fremgår av Verneplan III legger konsesjonsmyndighetene til grunn en 
strengere fortolkning av vassdragsloven §§ 104-106 i vernede vassdrag." 

"Olje- og energidepartementet mener derfor at det nå er grunnlag for å åpne muligheten til 
å gi konsesjon etter vassdragsloven i forbindelse med opprusting av kraftverk selv om 
kraftverket ligger i et vernet vassdrag. Det forutsettes at det ikke skal være omfattende 
tiltak. I tillegg til de rene opprustninger kan det være tale om begrenset heving av 
overvann/senking av undervann, eventuelt sammen med en økning av maskin
installasjon/slukeevne. Det vil i alle tilfeller være en forutsetning at en slik opprustning ikke 
berører verdier som ligger til grunn for vernevedtaket, og at fordelene av tiltaket vil være 
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større enn ulempene for de allmenne interesser. " 

En avgjørelse av NVE om konsesjonsplikt etter vassdragsloven §§ 104 - 106, er en 
opplysning om saksbehandling. Den har ikke rettslig status som et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2, og kan derfor ikke påklages. 

Tiltak i vassdrag med særlig virkning for fiskeressursene kan også kreves behandlet etter 
bestemmelsene i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv (laksefiskloven). 
Her er avgjørelsesmyndighet tillagt fylkesmannen. Dersom slike saker behandles etter 
vassdragsloven (eller vassdragsreguleringsloven) skal de ikke behandles etter laksefiskloven, 
jf. § 7, femte ledd. 

Dersom utbygger må erverve fallrettigheter og en hensiktsmessig utbygging av fallet kan 
utvirke mer enn 1000 nat.hk. må det også søkes konsesjon etter lov av 14. desember 1917 
nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom (industrikonsesjonsloven). I et 
slikt tilfelle vil også falleiere som danner et AS, eller annet selskap med begrenset ansvar, 
måtte ha ervervskonsesjon. Når det gjelder leie av fallrettigheter, kan private (personer eller 
selskap) få tillatelse (bruksrettskonsesjon) til dette bare når fallet tilhører stat, kommune eller 
fylke, ikke når fallet eies av andre private, jf § 5. 

Skal det installeres elektriske anlegg med spenning over 1 000 volt vekselstrøm/1 500 volt 
likestrøm er det også nødvendig med tillatelse etter lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetting og fordeling av energi m.m. (energiloven). 

Prosjekter med årlig produksjon på 5 GWh eller over, eller installert effekt på 1 000 kW eller 
over, skal klareres i forhold til Samlet plan for vassdrag (SP), en plan som rangerer kraft
prosjekter over 1 MW/5 GWh i to kategorier for konsesjonsbehandling. Henvendelser om SP
behandling sendes NVE og plassering i SP gjøres av Direktoratet for naturforvaltning i 
samråd med NVE. Hvis DN og NVE ikke blir enige, skal DN bringe saken inn for Miljøvern
departementet, som tar avgjørelse i samråd med OED. For prosjekter som nevnt i første 
setning i ikke-vernede vassdrag tas det ikke standpunkt til konsesjonsplikten før forholdet til 
SP er avklart. Prosjekter i vernede vassdrag skal ikke vurderes i SP. 

NVES SAKSBEHANDLING 

Det er i prinsippet ingen forskjell i behandlingsprosedyren for større kraftverk og mikro-/mini
kraftverk. All kraftutbygging som ikke er konsesjonspliktig ihht vassdragsreguleringsloven skal 
vurderes av NVE iht. vassdragsloven §§ 104 - 106. Dette gjøres etter at fylkesmannen har 
uttalt seg om de allmenne interessene. 

Utbygging i vernede vassdrag behandles ellers etter samme rutiner som andre kraftverk
saker, men de allmenne interessene skal vurderes strengere og med særlig hensyn på 
vemekriteriene. Dette betyr at det skal mindre til for å utløse konsesjonsplikt i et vernet enn i 
et ikke-vernet vassdrag. 

NVE har i et rundskriv (V-notat nr. 26/96) til bl.a. alle fylkesmenn og kommuner, innskjerpet at 
alle saker om mini-/mikrokraftverk skal vurderes av NVE da det ble klart at det i lokal
forvaltningen var mangelfull kunnskap om saksgangen. I notatet ble vår prosedyre for 
behandling av denne type saker kort beskrevet. Denne prosedyren er også tatt inn i NVE 
Publikasjon nr 05 1993 rev C. Det står bl.a. at skriftlig redgjøreise skal sendes samtidig til 
NVE - Vassdragsavdelingen, NVEs regionkontor, fylkesmannen og aktuell kommune. Vi vil 
presisere at ved å sende sakene samtidig til involverte instanser, vil søkeren kunne spare tid. 

For å forenkle prosessen og sikre at NVE får nødvendige data, har vi utarbeidet vedlagte 
skjema som tiltakshaver skal benytte. Av dette går det fram hvilke opplysninger vassdrags-

V-Notat 21/97 - Bokmål - 21.05.1997 



myndighetene trenger for å kunne vurdere konsesjonsplikten . 

I denne fasen av saksbehandlingen er det NVEs regionkontor som koordinerer saks
behandlingen mot tiltakshaver, fylkesmann og evt. kommune. Regionkontoret har ansvar for å 
sjekke at nødvendig dokumentasjon fra søker foreligger og ev. be om tilleggsopplysninger. 
Dersom andre av høringspartene ønsker tilleggsopplysninger, tas dette opp gjennom 
regionkontoret. 

Regionkontoret vurderer i første rekke de landskapsmessige og vassdragstekniske 
løsningene og uheldige virkninger av planene mhp konsesjonsplikt og foretar en befaring hvis 
det er nødvendig , ev. sammen med en representant fra NVE sentralt. Befaringer bør 
fortrinnsvis samordnes med fylkesmannen. 

Dersom et prosjekt i vernet vassdrag blir vurdert som "konsesjonspliktig", noe som i praksis 
betyr avslag , skal området være befart på forhånd , dersom det ikke er helt åpenbare grunner 
til avslag. 

Et kraftverk skal ikke bygges uten at NVE har vurdert konsesjonsplikten . Har dette likevel 
skjedd, skal utbyggingen vurderes og ev. konsesjonsbehandles i ettertid. Det kan da enten 
gjennom tillatelse eller i medhold av § 114, pkt 3, pålegges å hhv endre utbyggingen eller rive 
anlegget. Dette siste er særlig aktuelt i vernet vassdrag . Kraftverket skal ikke kunne drives 
mens det er under saksbehandling. 

Selv om et prosjekt ikke er konsesjonspliktig etter vassdragsloven , gjelder bl.a. reglene for 
sikker bygging etter § 8, vedlikehold etter § 115 og reglene om nedlegging og opprydding i 
vassdrag ved en senere nedlegging av kraftverket, jfr. § 116. Dessuten gjelder "Forskrifter for 
tilsyn med anlegg i vassdrag". 

Vassdragstiltak skal vurderes av kommunen ihht planbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Bygging av mikro-/minikraftverk i LNF-områder krever 
normalt dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommuneplanen dersom kraftverket er 
tilknyttet el-nett, og kraften ikke i sin helhet går til eget forbruk. Prosjekter som ikke er 
konsesjonspliktige etter vassdragsloven, skal dessuten vurderes ihht 
byggesaksbestemmelsene. Vi gjør oppmerksom på at det vedlagte søknadsskjema ikke 
erstatter de nødvendige søknadsskjemaene etter kommunens regelverk. 

NVES VURDERING 
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NVEs vurdering skal munne ut i en avgjørelse om den videre saksgang for prosjektet, dvs om 
utbyggingen er konsesjonspliktig etter vassdragsloven eller om den ikke er det. I og med den 
sammenkoplingen som er mellom vassdragsloven og laksefiskloven, ber vi fylkesmannen i sin 
uttalelse også om å vurdere forholdet til denne loven. Dersom fylkesmannen vurderer det slik 
at de allmenne (fiske-)interessene er berørt i så stor grad at tillatelse etter laksefiskloven må 
nektes, vil dette som oftest være en indikasjon på at prosjektet må konsesjonsbehandles etter 
vassdragsloven . Ved en avgjørelse om videre saksgang bør derfor også forholdet til 
laksefiskloven være avklaret. 

Ikke-vernede vassdrag 

NVE skal vurdere konsesjonsplikten opp mot allmenne interesser, dvs om og i hvilken grad de 
allmenne interessene blir skadet av tiltaket. Med allmenne interesser menes i første rekke 
natur- og miljøinteresser (naturvern, vilt , fisk, friluftsliv , mv), kulturinteresser og allmenne land
bruksinteresser. Her er vurderingene fra fylkesmannen og evt. fra kommunen et viktig 
beslutningsgrunnlag , i tillegg til NVEs egne faglige vurderinger. 
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NVE har også ansvar for å se til at energiressursene utnyttes på en for samfunnet riktig måte. 
Dette gjelder såvel mikro-/minikraftverk som større prosjekter. Ikke minst av hensyn til en slik 
samfunnsmessig totalvurdering avenergiressursutnyttelse, har Stortinget vedtatt SP som er 
med på å gi myndighetene kontroll med utnyttelsen av kraftressursene i landet. Det er viktig å 
påse at mikro-/minikraftverk ikke legger hindringer i veien for utbygging av SP-prosjekter. 
Særlig viktig er dette for prosjekter i kategori I, men også prosjekter i kategori II er ment å 
kunne bidra til kraftoppdekningen i fremtiden . I en konsesjonsbehandling vil hensynet til SP 
og ressursutnyttelsen bli tillagt vesentlig vekt. Vi vil derfor oppfordre tiltakshaver til en 
planlegging som i størst mulig grad ivaretar samfunnsmessige hensyn. I alminnelighet vil 
utbyggeren være tjent med å utnytte ressursen best mulig . Dersom fallrettigheter, egen 
økonomi eller andre hensyn fører til at så ikke skjer, vil NVE forsøke å påvirke til en bedre 
utnyttelse. 

Dersom utbyggingsstørrelsen åpenbart er valgt i den hensikt å unngå offentlig behandling ev. 
offentlige avgifter, vil NVE ta dette med i sin vurdering . Vi tenker da særlig på prosjekter på 
grensen til SP-behandling (1 MW/SGWh) og grensen for el-avgift (generatorstørreise 
100 kVA) . 

Følgende prinsipper følges : 

• Avgjørelse om konsesjonsplikt skal alltid .begrunnes ut fra de konkrete virkningene for de 
allmenne interessene i det enkelte tilfelle . 

• Det enkelte prosjekt vurderes individuelt ut fra situasjonen på vurderingstidspunktet. 

• Vurderinger etter vassdragsloven og laksefiskloven må koordineres slik som nevnt foran . 

• Følgende tilfeller er vanligvis indikasjon på at allmenne interesser er berørt i en slik grad 
at konsesjonsplikt utløses: 

ved overføringer av vann/bekker, 
dersom det ligger an til vilkår om minstevannføring som skal etterkontrolleres, 
dersom konsekvensene er uoversiktlige og det er behov for videre utredninger, 
ved reguleringer ut over naturlige årsvariasjoner eller 
der konsekvensene åpenbart synes å være så store at det kan være aktuelt å nekte 
tillatelse (en utbygging kan bare nektes ved avslag på en søknad). 

Vernede vassdrag 

Hovedregelen er at det ikke skal bygges kraftverk i vernede vassdragl 

5 

De vernede vassdragene er i første rekke vernet mot kraftutbygging, og det er derfor ikke 
forutsatt noen nevneverdig utbygging av mikro-/minikraftverk i disse vassdragene. Stortinget 
har vedtatt at dette skal ivaretas gjennom det eksisterende lovverket, og at det ikke skal gis 
konsesjon etter vassdragslovgivingen til nye kraftverk i vernede vassdrag . Det betyr at NVE 
skal vurdere konsesjonsplikten for prosjekter i vernede vassdrag opp mot de allmenne hensyn 
og legge spesielt vekt på vernekriteriene som lå til grunn for vernet. Det er også forutsatt at 
det skal legges en restriktiv fortolkning av vassdragslovens bestemmelser til grunn for en slik 
vurdering. Men det er altså ikke utelukket at det unntaksvis kan finnes kraftprosjekter med så 
små virkninger at de kan aksepteres også i vernede vassdrag . 

Vernekriteriene er ofte bare generelt beskrevet i vernevedtakene, spesielt i Verneplan I og Il 
er beskrivelsen mangelfull. Det kan derfor være vanskelig å vurdere om verneverdiene blir 
berørt. Det pågår fortiden arbeid med å fremskaffe dokumentasjon for verneverdier gjennom 
prosjektet "Dokumentasjon av verneverdier i verna vassdrag" noe som kan avhjelpe denne 
mangelen. 
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Vassdragsloven og forvaltningsloven forutsetter behandling av sakene etter hvert som de 
kommer inn. Dette kan innebære at selv om en får bygge uten konsesjon, kan den neste bli 
nektet selv om inngrepet isolert sett ikke er større. 

For tiden er det meget stor pågang for bygging av mikro-/minikraftverk, også i vernede 
vassdrag. Dersom ikke NVE legger seg på en meget restriktiv linje i disse sakene, vil vi på få 
år kunne risikere at det bygges en rekke mindre kraftverk i de vernede vassdragene, kraftverk 
som i sum har minst like stor virkning som ett større. Dermed kan Stortingets forutsetninger 
for vernet være brutt. 

Slik lovverket er i dag vil NVE måtte vurdere hvert enkelt mikro-/minikraftverk som eget 
prosjekt. Vi vil legge en streng fortolkning av vassdragsloven til grunn, men vi er avhengig av 
at de instanser som gir oss råd også følger denne linjen. De senere årene har vi fått "Riks
politiske retningslinjer for vernede vassdrag", og "Differensiert forvaltning" som hjelpemidler 
for våre vurderinger, men det vil ennå ta en god del tid før dette er operativt i de fleste 
vassdrag. Hvis det er utarbeidet planer for differensiert forvaltning for det konkrete vassdraget 
i samsvar med Rikspolitiske retningslinjer, vil disse være retningsgivende ved vurdering av 
allmenne interesser. 

Når det gjelder opprusting/utvidelse av eksisterende kraftverk i vernede vassdrag er 
situasjonen noe enklere. Det kan gis konsesjon til opprusting av eksisterende kraftverk der 
det kan være tale om begrenset heving av overvann/senking av undervann, eventuelt 
sammen med en økning av maskininstallasjon/slukeevne. Det er imidlertid en klar forutsetning 
at verneverdiene ikke skal reduseres, og at fordelene ved tiltaket skal være større enn skader 
og ulemper for øvrige allmenne interesser. 

Enhver økning av eksisterende reguleringsmagasin, er konsesjonspliktig etter vassdrags
reguleringsloven og er dermed ikke mulig å gjennomføre i et vernet vassdrag. Tilsvarende vil 
endret bruk av et eksisterende magasin vanligvis være konsesjonspliktig etter vassdrags
loven. 

Dersom et nytt prosjekt i et vernet vassdrag vurderes konsesjonspliktig, kan utbyggingen ikke 
gjennomføres. 

I tillegg til prinsippene som følges for ikke-vernede vassdrag, legges følgende prinsipper til 
grunn for vurdering av konsesjonsplikt i vernede vassdrag: 

• Hvis det er utarbeidet planer for differensiert forvaltning for det konkrete vassdraget, i 
samsvar med Rikspolitiske retningslinjer, skal disse være retningsgivende ved vurdering 
av allmenne interesser. 

• Det må anses som et hovedkriterium at vannføringen i et vernet vassdrag skal være så 
naturlig som mulig. Et ev. kraftverk bør derfor normalt bare utnytte en mindre del av vann
føringen. Det er ikke gitt at prosjektet er akseptabelt bare man tilpasser slukeevnen. 
Hovedregelen er fortsatt at vernede vassdrag ikke skal nyttes til kraftutbygging. 

• Det er uakseptabelt helt å tørrlegge vassdraget til tider da det normalt er vannføring. Som 
regel bør en viss vannføring slippes forbi inntaket. Dette må sikres på en slik måte at en 
ikke er avhengig av manøvrering. 

• Lovlig bestående kraftverk som har vært ute av drift mindre enn 2 år, kan gjenoppbygges 
til det omfang det hadde på det tidspunktet det ble tatt ut av drift. 

• Kraftverk som var i drift på vernetidspunktet, men som har vært ute av drift over 2 år, kan 
ev. få konsesjon til gjenoppbygging til det omfang det hadde på vernetidspunktet, ev. få 
tillatelse til opprusting av mindre omfang, jf. ovenfor. Under konsesjonsbehandlingen kan 
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det da vurderes om det bør tillates gjenoppbygd avhengig av hvor lenge det har vært ute 
av drift, om forholdene har tilpasset seg ol. 

• Andre tilfeller vil bli betraktet på linje med nye utbygginger. Det kan være gjenoppbygging 
av kraftstasjoner som var nedlagt på vernetidspunktet eller utnyttelse av vassdragsanlegg 
brukt til andre formål, så som mølle, vannverk, fløtingsdammer o.l. Disse må vurderes 
spesielt ut fra bl.a. status på gjenværende anlegg. Det finnes mange gamle vassdrags
anlegg (dammer) som kan tas i bruk, spesielt gamle fløtings- og mølleanlegg. Det kan 
være vanskelig å vurdere disse, særlig i forhold til videre forfall eller istandsetting. 

VIDERE BEHANDLING 

Konklusjonen på NVEs vurdering vil være at et prosjekt er konsesjonspliktig eller ikke 
konsesjonspliktig etter vassdragslovens bestemmelser. 

Et mellomalternativ kan være at vi mener prosjektet ikke er konsesjonspliktig når visse 
begrensninger eller forutsetninger er oppfylt. Dette vil være forutsetninger som skal være 
oppfylt når anlegget er bygget, og som normalt ikke trenger jevnlige kontroller eller oppfølging 
i driftsfasen. 

Slike forutsetninger vil kunne være: 

• Sikring aven viss vannføring i elveløpet gjennom selvregulering, altså ikke gjennom 
manøvrering. Inntaket må konstrueres slik at det ikke kan tas vann inn til kraftstasjonen 
før det går en viss mengde vann forbi inntaket. Behovet for en slik minstevannføring må 
begrunnes. 

• Fysiske hindringer slik at et vann ikke kan tappes under en viss vannstand, ved hjelp av 
en terskel e.l. 

• Krav til landskapsmessig utforming, bygningsarkitektur, nedgraving av rør/kraftlinjer, 
opprydding, etc som NVE godkjenner o.l. 

Etter vassdragsloven § 115 vil det være muligheter for vanlig kontroll når det gjelder 
vedlikehold, selv om det ikke foreligger konsesjon med vilkår. 

Forutsetninger som krever manøvrering, og som må kunne følges opp med direkte periodisk 
kontroll skal følge som vilkår ved en konsesjon. 

Når det gjelder krav om å beholde alminnelig lavvassføring eller større minstevannføringer, 
skal det etter vår vurdering ifølge dagens lovverk kunne grunngis et behov og ikke innføres 
som et prinsipp. Men finnes det grunner for det, vil det kreves. 

For utfyllende opplysninger bl.a. om plan- og bygningsloven og laksefiskloven viser vi til felles 
retningslinjer fra NVE og ON om mikro-/minikraftverk i vernede vassdrag. 

Vedlegg 
Skjema: Bygging av kraftverk - Opplysninger for vurdering av konsesjonsplikt 
Adresser 
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Norges vassdrags- og energiverk 
Vassdragsavdelingen 

Bygging av kraftverk 
Opplysninger for vurdering av konsesjonsplikt for mikro- og minikraftverk 

(dvs. kraftverk med installert effekt mindre enn l MW(lOOO kW)) 

Før bygging av et kraftverk tar til, skal NVE ha vurdert konsesjonsplikten. Fylkesmannen skal uttale seg 
om hvilke allmenne interesser som berøres. Som grunnlag for disse vurderingene må en rekke 
opplysninger foreligge og til det har NVE utarbeidet dette skjemaet. 

Skjemaet sendes: 

NVE-Vassdragsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
NVEs regionkontor (som forbereder saken) 
Fylkesmannen i vedkommende fylke (uttaler seg til NVE om allmenne interesser) 
Vedkommende kommune(r) (til orientering) 

Vedlagt skjemaet skal være: 

Kart 1 :50 000 (M 711) og 1:5 000 (økonomisk kartverk der det eksisterer) med inntegnet 
nedbørfelt og alle deler av utbyggingen og hjelpeanleggene som følger av utbyggingen 
Hydrologiske data - varighetskurve 
En beskrivelse av prosjektet og prosjektets virkninger. Følgende punkter beskrives: 
• Eierforhold (fallrettigheter, grunnrettigheter) 
• Nettilknytning (lengde/type/spenningsnivå) 
• Områdets geografi, gjeme med foto (terreng, grunnforhold, vegetasjon, utmark/innmark, 

bebyggelse, etc) 
• Vannveien, tegninger/skisser (inntak, tilløpsrør, avløp fra stasjonen) 
• Andre anlegg som følger av utbyggingen (veier, bruer etc) 
• Mønster for kjøring av kraftverket (sesong, start/stopp) 
• Eventuelle eksisterende anlegg 
• Fisk og utøvelse av fiske 
• Friluftsliv 
• Eventuell andre utbyggingsalternativer 
• Eventuelle kjente kulturminner 
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Registreringsskjema for bygging av mikro-/minikraftverk 
Sendes (med vedlegg) til: 

NVE-Vassdragsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 030 l Oslo 
NVEs regionkontor (som forbereder saken) 
Fylkesmannen i vedkommende fylke (som gir uttalelse til NVE) 
Vedkommende kommune(r) (til orientering) 

Prosjektets navn: 

Adresse: 

Eier(e) (navn/selskapsform): 

Bekk/el v/vassdrag Kommune 

Kontaktperson(er) (navn/adresse/telefon) 

Konsulent og/eller leverandører 

Berører prosjektet vernet område (vernet vassdrag/nasjonalpark el. ) i tilfelle hvilket : 

Berører prosjektet et Samla plan - prosjekt, evt. hvilket? 

Har det vært kontakt/inngått avtale med lokalt elverk, evt. hvilket 

Er det reguleringsmagasin i prosjektet? Ja/nei Hvis ja, beskriv på vedlegg. 

Volum på evt reguleringsmagasin (skal være inntegnet på kart ) mill.m3 

Inntaktsmagasinets volum 1000 m3 

Nedbørfeltets størrelse (skal være inntegnet på M711 kart) km2 

Feltets middel avrenning (ved inntaket til kraftstasjonen) l/slkm2 

Middelvannføring ved inntaket m3/s 

Kraftstasjonens maksimale driftsvannføring m3/s 

Kraftstasjonens minste driftsvannføring m3/s 

Inntaket på kote: A vløpet på kote: I Brutto falJhø~de meter 

Maksimal ytelse kW 

Driftstid timer/år 

Anslått midlere årsproduksjon GWhlår 

Utbyggingskostnad 1000 kr 

Antall vedlegg som følger skjemaet - se forsiden stk 

Sted: _________ Dato: ______ Underskrift: _____________ _ 
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Adresser 

NVE - Vassdragsavdelingen 
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
Telefon: 2295 93 31 Telefaks: 22 95 9002 

NVE - Region Nord (dekker Nordland nord for Saltfjellet (inkl. Rødøy kommune), Troms, Finnmark og 
Svalbard) 
Adresse: Kongensgt. 50, Postboks 394, 8501 Narvik 
Telefon: 76 94 41 25 Telefaks: 76 94 70 64 

NVE - Region Midt-Norge (dekker Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Helgeland) 
Adresse: Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 
Telefon: 72 89 5000 Telefaks: 72 89 50 20 

NVE - Region Vest (dekker Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Romsdal) 
Adresse: Fjellvegen 9, Postboks 53 6801 Førde 
Telefon: 57 82 1244 Telefaks: 57 826490 

NVE - Region Sør (dekker Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland) 
Adresse: Anton Jensens gt 5, Postboks 2124, 3103 Tønsberg 
Telefon: 33 37 23 00 Telefaks: 33 37 23 05 

NVE - Region øst (dekker Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland) 
Adresse: Vangsveien 73, 2300 Hamar 
Telefon: 62 51 24 00 Telefaks: 62 51 25 72 

Fylkesmannen i 
Østfold, Postboks 325, 1502 Moss 
Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 
Hedmark, Fylkeshuset, Parkgt. 64, 2300 Hamar 
Oppland, Storgt. 170, 2600 Lillehammer 
Buskerud, Postboks 1604,3007 Drammen 
Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg 
Telemark, Statens Hus, 3708 Skien 
Aust-Agder, Fylkeshuset, 4800 Arendal 
Vest-Agder, Tinghuset, 4605 Kr.sand S 
Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger 
Hordaland, Postboks 106,5012 Bergen 
Sogn og Fjordane, Postboks 37, 5840 Hermansverk 
Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6400 Molde 
SØr-Trøndelag, Statens Hus, 7005 Trondheim 
Nord-Trøndelag, Postboks 2060, 7700 Steinkjer 
Nordland, Molovn. 10, 8002 Bodø 
Troms, Postboks 595, 9005 Tromsø 
Finnmark, Damsvn. l, 9800 Vadsø 

Hydrologiske data kan bl.a. bestilles følgende steder(må betales): 

NVE - Region Nord 
NVE - Region Midt Norge 
NVE - Region Vest 
NVE - Region øst 
NVE - Hydrologisk avdeling, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
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FORSKRIFTER FOR TILSYN MED ANLEGG I VASSDRAG 

FORSKRIFTENS ORDLYD: 

§ 1 OMFANG 

Det anordnes offentlig tilsyn med planlegging, utførelse, 
drift, og vedlikehold av anlegg i vassdrag således: 

a. etablerte og nye dammer når disse gir mulighet for heving 
av vannstand til statisk vanntrykk ved dammen på 4,0 meter 
eller høyere eller som muliggjør magasinering av 0,5 millioner 
m3 vann eller mer. 

b. etablerte og nye dammer med høyde/magasin mindre enn 
angitt under litra a når .disse gir mulighet for heving av 
vannstand til statisk vanntrykk ved dammen på minst 2,0 meter 
og som muliggjør magasinering av minst 10.000 m3 vann, og 
dammen på grunn av sin beliggenhet eller utførelse kan fremby 
fare for liv eller eiendom, eller medføre ulempe for 
offentlige eller allmenne interesser. 

c. etablerte og nye frittliggende trykkrør med største 
diameter på mellom 0.4 m og 1.0 m og mulighet for statisk 
vanntrykk på minst 100 m. 

d. etablerte og nye frittliggende trykkrør med største 
diameter på minst 1.0 m, og mulighet for statisk vanntrykk på 
minst 40 m. 

e. etablerte og nye frittliggende trykkrør som ikke dekkes av 
litra c eller d med største diameter minst 0.4 m, som har 
mulighet for statisk vanntrykk på minst 40 m, og som på grunn 
av sin beliggenhet eller utførelse kan fremby fare for liv 
eller eiendom, eller medføre ulempe for offentlige eller 
allmenne interesser. 

f. etablerte og nye stenge-/tappe-organer med lysåpningsareal 
på minst 1.0 m2, og med mulighet for statisk vanntrykk på 
minst 4.0 m. 

g. etablerte og nye stenge-/tappe-organer med lysåpningsareal 
på minst 0.2 m2, og med mulighet for statisk vanntrykk på 
minst 100 m. 

§ 2 FoRMAL 

Forskriften skal fremme sikkerhet for liv og eiendom mot fare 
og skade som følge av feil planlegging, utførelse, drift og 
vedlikehold av anlegg i vassdrng som nevnt i § l. 

Forskrif.ava 



§ 3 OFFENTLIG KONTROLL 

Norges vassdrags- og energiverk bemyndiges til å forestå 
tilsynet med anlegg som nevnt i § 1 og til å gjennomføre 
revisjoner av kontrollsystemer nevnt i § 4. Dette innebærer 
også myndighet til å gi dispensasjon fra forskriftenes krav. 

§ 4 KONTROLLSYSTEMER 

Anleggseier kan pålegges krav om internkontroll og 
internkontrollsystemer for å sikre at krav fastsatt i denne 
forskrift overholdes. 

§ 5 EIERS .ANSVAR 

Eier av anlegg i vassdrag som omfattes av § 1 har ansvar for 
at planer, opplysninger, og programmer vedrørende utførelse, 
drift og vedlikehold blir sendt Norges vassdrags- og energi
verk til vurdering og godkjenning. Det skal også gis opplys
ninger om etablerte anlegg for registrering og sikkerhets
vurdering. 

For anlegg som er underlagt tilsyn etter meddelte vassdrags
konsesjoner eller tillatelse etter vassdragsloven sendes ingen 
særskilt melding. 

Eieren har ansvar for at planlegging, utførelse, drift og 
vedlikehold gjennomføres på en forsvarlig måte, jfr. vass
dragsloven av 15. mars 1940 nr. 3 § § 108 og 115, og i samsvar 
med vedtatte forskrifter og pålegg. 

§ 6 AVGIFT 

For tilsynet skal anleggseieren betale en avgift i samsvar med 
vassdragslovens § 144, nr. 4. For øvrig skjer utøvelsen av 
tilsynsmyndigheten over anlegg i vassdrag i samsvar med vass
dragslovens § § 144 - 146, jfr. § 109. 

Olje- og energidepartementet gis bemyndigelse til å fastsette 
nærmere regler for beregning av avgift etter vassdragslovens 
§ 144, nr. 4. 

§ 7 IKRAFTTREDELSE 

Forskriften trer i kraft 4. februar 1992. 

Forskrif.ava 



NVE - Sikkerhetsavdelingen Vedlegg 4 

Vassd ragstilsynet Melding om bygging/ombygging av små dammer. 

Det skal meldes fra til Vassdragstilsynet om bygging/ombygging av alle dammer der største vanndybde ved dammen er mellom 
2 m og 4 m , regnet fra laveste damfot tiloppdemmet vannstand (H RV) og der det oppdemmede magasinet samtidig utgjør 
mellom 10000 m3 og 500 000 m3 . Vassdragstilsynet vil avgjøre om dammene skal underlegges offentlig tilsyn ut fra en 
vurdering av sikkerheten og av eventuelle ulemper for offentlige eller allmenne interesser. 
Meldingen bes utfylt med følgende opplysninger: 

I 

1 
Navn 

Dameier 

Postadresse 

Dammens navn 

F yl ke '~ommune 
L-

i 
I 
I 

Dammens I Nærmere 
navn, stedsangivelse. 
beliggenhet helst på kart 
og formål I passende 

målestokk 

, 

Formålet med 
dammen 
(fiskeoppdrett. 
vanning ea.) 

I 
Damtype 

I (betongdam I 

I 
fyll ingsdam e.a) 

Fundament-
erIngsforhold 
(fjell. løsmasse. 
ev. type 
løsmasse) 

Dam og 
magasin. Største 
Opplysninger vanndybde ved 
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Opplysninger I 
tillegg til de som 
er gitt ovenfor, 
f.eks. beliggenhet 
I forhold til 

Tilleggs- bebyggelse m.v. , 
opplysninger tidligere dammer 

på stedet og 
annet av 
betydning for 
Vassdragstilsynets 
vurdering. 
Bruk om 

i nødvendig eget 
i ark 

~ 

! 

i Sted· dato I Navn I 
I 
I Underskrift 
I 

I 
I Meldingen NVE - Tilsyns- og beredskapsavdelingen 

sendes Vassdragstilsynet 
Postboks 5Q91 , Maj., 0301 Oslo 
Tlf. (02) 95 95 95 

Vassdrags-
tilsynets 
kommentarer 

I 

I 

I 
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Produkt- og elektrisitetstilsynet 

Adresseliste 

Produkt- og elektrisitetstilsynet 
Hovedadministrasjonen 
Postboks 8116, Dep. 
0032 OSLO 
Tlf 22 99 11 00 

Produkt- og elektrisitetstilsynet 
Region Øst-Norge 
Postboks 8116, Dep. 
0032 OSLO 
Tlf 22 99 11 00 

Produkt- og elektrisitetstilsynet 
Region Sør-Norge 
Postboks 318 
4601 KRISTIANSAND 
Tlf 38 123400 

Produkt- og elektrisitetstilsynet 
Region Vest-Norge 
Postboks 4049, Dreggen 
5023 BERGEN 
Tlf 5531 8022 

Produkt- og elektrisitetstilsynet 
Region Midt-Norge 
Postboks 2622 
7001 TRONDHEIM 
Tlf 7351 8600 

Produkt- og elektrisitetstilsynet 
Region Nord-Norge 
Postboks 217 
9401 HARSTAD 
Tlf 7706 1446 

Vedlegg 5 



LEVERANDØRER AV V ANN KRAFf UTSTYR PR 16.06 1998 

Firma/adresse Telefon/faks/e-post/referanse Størrelse 

ADD Energi AlS Tel. 32 24 80 00 0.5 - 12.5 MVA 
Postboks 470 Brakerøya Faks 32 24 82 54 
3002 DRAMMEN E-post: per-kristian.sannvoll@nopow.abb.no 

Kontaktperson: P. K. Sannvoll 

AG Energi AS Tel. 715667 15 100 - 500 kW 
Garverigata 6 Faks 71566720 
6500 KRISTIANSUND Kontaktperson: R. Vårdal 

Aquaservice AS Tel. 70 25 31 00 50 - 5000 kW 
Straumsheimøyra Faks 70 25 3220 
6220 STRAUMGJERDE E-post: post@aquaservice.no 
For Midt- og Nord-Norge Kontaktperson: Magnar Støylen 

Bygland Teknologi AS Tlf. 37 93 40 22 0-5MW 
4684 BYGLAND Faks 37 93 40 23 

Kontaktperson: G. Lidtveit 

EMG Energi AS Tel. 63 844720 3 - 300 kW 
Skjærvaveien 36 Faks 63 84 52 44 
2010 STRØMMEN Kontaktperson : Leiv Botnen 

FLOWPIPE Pipe & Tank AS Tel. 334491 30 D = 0.3 - 2.4 m 
(Owens-Corning) Faks 33 47 42 20 P = I - 32 bar 
Postboks 2059 E-post: rune. amundsen @owenscorning.com L = 6 og 12 m 
3239 SANDEFJORD Kontaktj>(!rson: l{une Amundsen 

Fagområde 
(TL=totalleverandør) 

TL innen elektroutrustning. 

TL innen elektroutrustning. 
-Pelton 

Kaplan. Francis. Pelton. 
Generatorer og styreutrustning. 
Rørleveranser. 

TL 
-Turgo 0-500 kW 
-Pelton 0-5 MW 
-Francis 0-5 MW 
-Tverrstrøm 0-3 MW 
-Renovering/service 

TL 

GUP-rør 

.. - -- ---

Samarbeidspartnere 

• Kværner m.n. 

• P. Meyer Industri NS 

• Gugler GMBH 

• Liadal Elektro AS 

• Ventech AS 

• Cargo & Kraft Turbin 
AB 

, 

! 

I 

I 
< 
(I) 
a. 
(I) 

c.c 
c.c 
a. 



LEVERANDØRER A V VANNKRAFfUTSTYR forts . 

Firma/ad resse Telefon/faks/e-post/referanse Størrelse Fagområde Samarbeidspartnere 
(TL=totalleverandør) 

Fossing Tresliperi AlS Tel. 35 9881 27 Mikro: TL • IREM S.p.A Italia 
Fossing Faks 35 98 87 58 0.05 - 350 kW -Pelton 0.05-70 kW • Siemens AS 
3790 HELLE Kontaktperson: Ulf Andreassen -Cross-Flow 2-30 kW • Ingeniør Westa AS 

-Francis 1-350 kW 

GEC ALSTHOM T&D AS Tel. 66 99 40 70 Alle TL av elektroutrustning. 
Malthe Winje Energiteknikk Faks 66 99 25 08 Energiteknikk 
Postboks 530 Kontaktperson: T . B. Berntsen Turbiner 
1411 OPPEGÅRD 

Hydroenergi Kjell Joa AS Tel. 32 89 69 10 O. l - 5 MW TL av nyanlegg og opprustning. • TURAB AB NASSJO 
Postboks 516, Brakerøya Faks 32 89 69 I1 Pelton-, Francis- og Kaplan-
3002 DRAMMEN Kontaktperson: Kjell Joa aggregater. 

Spesialitet: Turbiner og 
kontrollanlegg. 

ITT Flygt A/S Tel. 22 25 94 50 50 - 500 kW Turbiner • NVK 
Stålfjæra 14 Faks 22165504 Mekanisk- og elektroutstyr. • Norconsult (tidl. Berdal 
0975 OSLO E-post: rolf.henriksen@flygt.com Strømme) 

Kontaktperson: Rolf Henriksen • ABB 

• SKANSKA 

Kværner Energi AS Tel. 63 82 3100 Nye: < 20MW TL av alt mekanisk utstyr Elektroleverandører 
Postboks 40 Faks 638277 13 Rev : Oppgrader- til vannkraftanlegg. Entreprenører 
1920 SØRUMSAND E-post: hydropower. kes@ken .kvaerner.com ing/rehabilitering • Kværner Energy 

Kontaktperson : T . Knutsen >20MW 

Mikrokraft AS Tel. 51580492 0.05 - 350 kW TL 

Fo,,;"gT:'I'P~ I Øvre Sandvikveien 25 a Faks 51 58 2042 -Pelton 0.05-70 kW • 
pr turbin . 

4016 STAVANGER Kontaktperson : S. D. Jacobsen -Cross-Flow 2-30 kW 

-Francis 1-350 kW 
--



LEVERANDØRER A V VANNKRAFfUTSTYR forts . 

Firma/adresse Telefon/faks/e-post/referanse Størrelse Fagområde Samarbeidspartnere 
(TL=totalleverandør) 

Møller Energi AS Tel. 61311500 Alle TL • Møller Undenas turbin 
Bergermoen Faks 6131 2846 Turbiner, luker, trykksjakter. AB 
3520 JEVNAKER E-post: moeller@online.no Mekanisk utstyr. • Sulzer Hydro 

Kontaktperson: R. Hjelleset 

Natur-Energi AS Tel. 51 54 60 65 50 - 5000 kW Kaplan, Francis, Pelton. • Gugler GMBH 
Eskelandsveien 14 Faks 51 54 60 66 Generatorer og styreutrustning. 
4027 STAVANGER E-post: natur.energi@c2i .net 
For Sør-Norge Kontaktperson: Jan Eskeland 

AS Regulator Produksjon : Tel. 55 22 8202 O. l - 3 MW TL 
Postboks 80 Kontaktperson : Aage Raatne Francis/Pelton 
5061 KOKSTAD Design : Tel. 55 1245 90 Mekanisk utstyr. 

Kontaktperson: Jan Skoland 
Faks 55 124591 

Siemens AS Tel. 73 95 92 55 > 100 kW TL av nybygg og rehabilitering. Prosjektavhengig 
Div. for Energiforsyning Faks 73 95 91 62 • BEVIAB 
Brattsbergveien 5 E-post: oeyvind.holm@siemens.no 
7005 TRONDHEIM Kontaktperson: Øyvind Holm 

Småkraft A/S Tel. 32 1272 72 > 100 kW Nyleveranser> 100 kW Datterselskap av 
Hensmoen Faks 32 128003 Maskinteknisk: Service og alt Veidekke Energi 
3500 HØNEFOSS E-post: harald .blekkerud@veidekke.no vedlikehold. 

Kontaktperson: H. Blekkerud 
i 

- , 

Stensli Turbin AS Tel. 32 13 1760 Alle Turbinregulator • Siemens AS 
Hensmoen Faks 32 13 17 66 Rehabilitering 
3500 HØNEFOSS Kontaktperson: Jon Stensli 



KONSULENTERlRÅDGIVENDE INGENIØRER INNEN VANNKRAFf 

Fi rma/postad resse Telefon/faks/e-postlreferanse 

Barlindhaug Consult AS Tel. 77 62 26 00· 
9005 TROMSØ Faks 77 62 26 99 

E-post: haakon. utheim@barlindhaug. no 
Kontaktperson: Håkon Utheim 

BNO Rådgivende Ingeniører as Tel. 51667505 
Gravarsveien 7 Faks 51661507 
4300 SANDNES E-post: bno-as@online.no 

Kontaktperson: Arild Stene 

BKK DA, Rådgivningsseksjonen Tel. 55 127000 
Postboks 383 Faks 55 12 70 Ol 
5051 NESTTUN E-post: nils.skjeldal@konsern-stab.bkk.no 

Kontaktperson: N. K. Skjeldal 

Bjarne Fjørstad Tel. 70 26 12 31 
Postboks 77 Faks 70 26 1235 
6200 STRANDA Kontaktperson: Bjarne Fjørstad 

Grøner AS Tel. 67 12 80 00 
Postboks 400 Faks 67 1282 12 
1324 LYSAKER E-post: firmapost@groner.no 

Kontaktperson: Jan Daleng 

Grøner Trondheim AS Tel. 73 99 02 00 
Postboks 331 Faks 73990202 
7001 TRONDHEIM E-post: firmapost@trh.groner.no 

Kontaktperson: Tor Gjermundsen 

PR 16.06 1998 

Størrelse Geografisk område 

Nord-Norge 

Alle Telemark, Vest-/Aust-
Agder, 
Rogaland, Hordaland 

Alle Hele landet 

Alle Hele landet 

Alle Hele landet 
(sør for Dovre) 

Alle Hele landet 
(nord for Dovre) 

Merknader 

Forprosjekt, utbyggingssøknad, 
detaljprosjektering, 
kontrahering og byggeledelse. 

Teknisk, faglig kompetansel 
assistanse. 
Maskinutrustning, rørgater etc. 

Gjelder også Grøner Trondheim: 

Forstudier, anbud, detalj-
prosjektering, anleggsoppfølging. 

Kraftverk og dammer. 
Nybygg, opprusting, utvidelse, 
revurdering, takst, skjønn. 
Hydrologi, flomberegninger. 

i 

.. 

I 

! 

< 
(I) 
Co 
CD ca ca 
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KONSULENTERJRÅDGIVENDE INGENIØRER INNEN VANNKRAFf forts. 

Firma/postad resse Telefon/faks/e-posUreferanse Størrelse Geografisk område Merknader 

IGPAS Tel. 73 8958 00 > 100 kW Hele landet Elektrorådgiver. 
Postboks 2564 Faks 73 89 58 89 Nybygg, opprustning, utvidelse. 
700 I TRONDHEIM E-post: tu@igp.no Forstudier, systemanalyse, 

Kontaktperson: Torger Ul sund taksering. 
Prosjektering, anbud, oppfølging, 
overtakelse. 
Samarbeider rnIGrøner på 
hydrologi og bygg. 

Mikrokraft AS Tel. 51580492 0.05 - 350 kW Rogaland Forprosjekt, utbyggingssøknad. 
Øvre Sandvikveien 25 a Faks 51 58 2042 
4016 STAVANGER Kontaktperson: S. D. Jacobsen 

Norconsult AS (tidl. Berdal Strømme) Tel. 67 57 Il 00 Alle Hele landet 
Vestfjordgaten 4 Faks 67 54 45 76 
1300 SANDVIKA E-post: ef@norconsult.no 

Kontaktperson: Erik F1eischer (vann-
kraftdivisjonen) 

NVK Vandbygningskontoret AS Tel. 64 85 55 50 Alle Hele landet Studier, anbud, 
Postboks 280 Faks 64 85 55 55 detaljprosjektering. 
1401 SKI E-post: gruppen@nvk.no 

Kontaktperson: Helge Rønning 

Oslo Energi Konsult AS Tel. 23 128000 Alle Hele landet Forstudier, systemanalyser. 
Postboks 6880, Rodeløkka Faks 23 128100 
0504 OSLO E-post: erik.hostmark@oek.no 

Kontaktperson: Erik Høstmark 

Siv. Ing. S. Bendiksen AS Tel. 55 50 30 40 Alle Hele landet Alle type tjenester 
Postboks 59 Faks 55 2699 10 
5355 KNARREVIK Kontaktperson: Signar Bendiksen 



KONSULENTERlRÅDGIVENDE INGENIØRER INNEN VANNKRAFf forts. 

Firma/postadresse Telefon/faks/e-post/referanse Størrelse Geografisk område Merknader 

Statkraft Engineering as Tel. 67 57 70 10 Alle Hele landet Alle type tjenester 
Postboks 191, Faks 67 57 70 11 
1322 HØVIK E-post: 

per.stenhamar@engineering.statkraft.no 
Kontaktperson: Per Stenhamar 

- ----- ._-_ .. -



ENTREPRENØRER INNEN VANNKRAFf PR 16.06 1998 

Firma/adresse Telefon/faks/e-post/referanse Størrelse 

NCC Eeg-Henriksen Anlegg Tel. 22 98 68 00 
Postboks 454 Sentrum Faks 22 Il 28 60 
0104 OSLO E-post: anders.haukedalen@ncc.no 

Kontaktperson: Andres Haukedalen 

PEAB AS (tidl NOR og Fagbygg) Tel. 22 79 39 00 
Postboks 63 Ellingsrudåsen Faks 22 79 39 Ol 
1006 OSLO Kontaktperson: Arne Reidar Vadheim 

Statkraft Anlegg as Tel. 67 57 71 10 
Postboks 23 I Faks 67 57 71 I1 
1322 HØVIK E-post: mailbox@statkraft-anlegg.no 

Kontaktpersoner: Harald Mo, Arnfinn Hardersen 

Selmer ASA Tel. 22 03 06 00 
Postboks 1175 Sentrum Faks 22 36 20 02 
0107 OSLO E-post: firmapost @selmer.no 

Kontaktperson: Nils Brødsjø 

Veidekke Tel. 67 1541 00 > 100 kW 
Postboks III Faks 67 139089 
1314 SKUI E-post: firmapost @veidekke.no 

Kontaktperson: Olav Skogly 

Henvendelser angående disse oversiktene kan gjøres til NVE-ER ved Roar Sivertsgård, tlf. 22959407. 

Fagområde 
(TL=totalleverandør) 

--

Samarbeidspartnere 

r-------.. ---~---
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