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• Rørentreprenør for VA, VVS, havbruk, No dig og 
vannkraft

• 28 ansatte

• På Holmefjord i Bjørnafjorden kommune holder 
vi til på 50 mål med industriområde, der har vi  
verksteds lokaler for plate og rørkonstruksjoner

• Vannkraft – Inntaksdeler, vannvei og el-mek opp 
til 300kW
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Inndeling av vannkraftverk 
etter størrelse

• Store kraftverk (større enn 50 mW)

• Medium store kraftverk (mellom 10 MW og 50 MW)

• Småkraftverk (installert effekt fra 1 MW til 10 MW)

• Minikraftverk (installert effekt fra 0,1 MW til 1 MW eller 
100kW-1000kW)

• Mikrokraftverk (installert effekt under 0,1 MW eller under 
100kw)



Forutsetninger for bygging av verk

• Elv med potensialet for utbygging

• Forhold rundt tilkobling til e-verkets 
nett

• Avklarte eiendomsgrenser 

• Avklare forhold rundt fallrett ut fra 
utskiftning. Om ikke nødvendig 
dokumentasjon foreligger finnes denne 
i stats eller fylkesarkiv



Fordeler med mikrokraft og 
plusskundeordningen

• Relativ lav utbyggingskostnad, mulighet for 
grunneier å utføre mye av arbeid selv. 

• Gode muligheter for Enova støtte

• Plusskunder betaler ikke nettleie for bruk av 
egenprodusert strøm 

• Slipper andretariffledd som andre 
strømstrømprodusenter må betale 

• Merkeytelse under 100 kVA er fritatt El-avgift

• Slipper krav om omsetningskonsesjon

• Plusskunde er en sluttbruker av elektrisk energi som 
produserer elektrisk energi selv som ikke overstiger 
netto innmating på 100 kW til enhver tid. 
Kraftleverandøren kjøper plusskundens 
overskuddsproduksjon som mates inn i nettselskapets 
distribusjonsnett  



Vurdering av vassdrag og tekniske 
spesifisering av mikro/minikraftverk

• Høyde forskjell mellom inntak og turbin i 
meter (brutto fallhøyde) 

• Slukeevne i liter pr. sekund 

• Lengde på rørledning fra inntak til turbin 
for å beregne rørdimensjon og trykktap 

• Avstand fra kraftstasjon til gårdsbygning 
/påkoblingspunkt på husstand 

• Avstand fra generatorhus til e-verkets 
påkoblingspunk 

Parameter man må kartlegge før dimensjonering



Søknadsprosess - NVE og kommune

Alt vannuttak av elver er søknadspliktig 
Når man har fått spesifisert anlegget med info om elv, turbin, 
lokasjon, nedbørsdata osv. må det lages til en Søknad til NVE om 
konsesjonsfritak evt. til kommune.

Konsesjonsplikt?

• Ligger tiltaket i verna vassdrag?
• Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin? 
• Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern 

oppstrøms inntak?
• Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring 

tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?
• Er det registrert naturtyper med tilknytning til 

vassdraget som blir berørt?
• Er det registrert rødlistede arter med tilknytning til 

vassdraget som blir berørt?
• Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale 

laksevassdrag?
• Planlegges kraftverket med installert effekt over 1 MW?
• Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig 

grad?

For at anlegget skal vurderes som ikke konsesjonspliktig  må
flere forhold ligge til rette. 

Dersom anlegget blir vurdert som ikke konsesjonspliktig iht. 
vannressursloven må man avklare med kommune om tiltaket 
trenger dispensasjon fra arealplan, deretter kan saken videre 
behandles av kommune som en vanlig byggesak. 



Vurdering av vassdrag og tekniske 
spesifisering av mikro/minikraftverk

Uttak av nedbørsparameter fra NEVINA 
(Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse) 



















Vurdering av vassdrag og tekniske 
spesifisering av mikro/minikraftverk

• Uttak av nedbørsparameter fra NEVINA 
(Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse) 

• Dimensjonering av vannvei ved hjelp av 
falltaps beregning

• Teknisk spesifikasjon av maskin

• Utarbeide tilbud ut fra omfang gjennomgått 
med kunde 



Takk for oppmerksomheten! 
Samson Fugleberg - Hordaland Rørteknikk AS


