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Mye vannkraft i vente på 
medlemsmøte

 
Dette vil Venstre 

• Behandle norske fornybare energiressurser som en verdifull handelsvare nasjonalt og 
internasjonalt, på lik linje med norske olje- og gassressurser. 

• Utarbeide en energimelding for en helhetlig og bærekraftig energipolitikk som sikrer at det 
tas hensyn til både klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping. 

• Sørge for at norske vannmagasiner i større grad benyttes som balansereserve for vind- og 
solkraft i Norge og Europa. 

• Utvikle mulighetene for pumpekraftverk der forholdene ligger til rette for det. 

• Bygge og planlegge flere utenlandskabler, og samtidig åpne opp for at andre enn 
systemoperatøren Statnett kan bygge og planlegge utenlandskabler. 

• At linjeføring på land gjøres på en skånsom måte, og at det settes av tilstrekkelige midler til å 
unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. 

• Videreføre det grønne sertifikatsystemet og få på plass økt saksbehandlingskapasitet slik at 
mini-, mikro og småkraftverksøknader behandles raskere og miljøhensyn ivaretas bedre. 

• Sørge for at ordningen med fylkesvise vindkraft- og småkraftplaner forbedres. 

• Øke satsingen på pilotanlegg innen ny fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, 
saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft. 

• Lage en samlet nasjonal potensialstudie for datalagring slik at gunstige steder som både har 
tilgang på ren energi og avsetning for overskuddsvarmen blir kartlagt. 

• Utarbeide en samlet plan for havvind. 

• Opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram for utvikling av marine fornybare energikilder. 

• Revidere de gamle konsesjonsvilkårene for kraftanlegg, slik at vilkårene blir i tråd med den 
nye vannforskriften. 

• Stimulere til færre og mer robuste netteiere for å sikre nødvendige oppgraderinger og 
nyinvesteringer og øke energieffektiviteten i strømnettet. 

• Stimulere til at vannkraftverk skifter til nye turbiner og tar i bruk ny teknologi slik at 
naturhensyn bedre ivaretas. 

• Innføre et naturressursskatteregime for vindkraft på lik linje med det man har for vannkraft, 
slik at kommunene sitter igjen med større andel av inntektene fra næringen. 

• Innføre grønne avskrivningsregler for el-sertifikatkraft slik at norske og svenske skatteregler 
er tilnærmet like. 

• Beholde hjemfallsretten. 

• Bruke statens posisjon som storforbruker, storinnkjøper og storeier til å løfte fram en raskest 
mulig innfasing av teknologi som kutter CO2-utslipp. 

Kilde: Venstres hjemmeside 

Høyre er også positive til opp-
gradering av norsk vannkraft
I partiprogrammet skrives det: 
«Vi kan bygge ut mer vannkraft, både 
mikro-, mini- og småkraftverk, opp-
rustning og utvidelser av eksisterende 
vannkraftverk og nye utbygginger av 
konvensjonell vannkraft utenfor ver-
neplanene. I tillegg kommer potensial 
for kraftproduksjon basert på bioener-
giressurser.
En satsing på økt utbygging av vann-
kraft i form av opprustning- og utvidel-
sesprosjekter gir nye muligheter for 
leverandørindustrien og stort potensi-
al for mange grønne industriarbeids-
plasser. Modernisering og oppgra-
dering av eksisterende kraftverk kan 
gi opp mot 10 prosent økning i effekt 
uten naturinngrep. Slik oppgradering 
er motivert ut fra økt virkningsgrad 
og endret kjøremønster. Det er derfor 
viktig med rammebetingelser som vil 
utløse moderniseringspotensialet».
Høyres løsning er da: «Opprustning 
og utvidelser av eksisterende vann-
kraftverk».
Kilde: Politikk@høyre.no

Årlig produserer Norge 135 TWh vannkraft. I tillegg 
til å være en fornybar energikilde, gir dette oss en 
svært høy forsyningssikkerhet – på topp i verden. 
Norge har halvparten av Europas magasinkapasitet. 
Den store magasinkapasiteten har lenge vært 
Norges batteri, som til lav kostnad kan lagre energi 
over korte og lange tidsrom. Vannkraften har også 
det laveste karbonavtrykket av alle teknologier for 
kraftproduksjon.
At den norske vannkraften er regulerbar gjør den til 
en smart løsning for fremtidens energisystem som 
vil bestå av mer uregulerbar fornybar kraft som sol 
og vind. 
Den regulerbare vannkraften kan ved hjelp av 
magasinene produsere kraft selv i perioder med lite 
nedbør og lavt tilsig. Tilgangen på stor magasinkapa-
sitet gir mulighet til å utjevne produksjonen over år, 
sesonger, uker og døgn avhengig av behov.
Fremtidens energisystem vil føre til behov for mer 
kortsiktig fleksibilitet. Økt elektrifisering vil føre til 
at flere vil ha behov for å bruke strøm samtidig, 
selv om smartstyring vil dempe behovet noe. Slike 
forbrukssvingninger kan håndteres av vannkraftens 
reguleringsevne. Siden behovet for balansekraft øker 
i takt med mengden uregulerbar fornybar energi som 
sol og vind, blir vannkraftens reguleringsevne svært 
verdifull for energisystemet.

NORSK VANNKRAFT ER 
FORNYBAR OG FLEKSIBEL
- Kilde: Statkrafts lavutslippsscenario

Dette vil Venstre
• Behandle norske fornybare energiressurser som en verdifull handels- 
 vare nasjonalt og internasjonalt, på lik linje med norske olje- og gass- 
 ressurser.

• Utarbeide en energimelding for en helhetlig og bærekraftig energipolitikk  
 som sikrer at det tas hensyn til både klima, forsyningssikkerhet og verdi 
 skaping.

• Sørge for at norske vannmagasiner i større grad benyttes som balanse- 
 reserve for vind- og solkraft i Norge og Europa.

• Utvikle mulighetene for pumpekraftverk der forholdene ligger til rette for det.

• Bygge og planlegge flere utenlandskabler, og samtidig åpne opp for at  
 andre enn systemoperatøren Statnett kan bygge og planlegge uten  
 landskabler.

• At linjeføring på land gjøres på en skånsom måte, og at det settes av 
 tilstrekkelige midler til å unngå konflikter med naturvernhensyn og reise 
 liv.

• Videreføre det grønne sertifikatsystemet og få på plass økt saksbe-  
 handling kapasitet slik at mini-, mikro og småkraftverksøknader behand- 
 les raskere og miljøhensyn ivaretas bedre.

• Sørge for at ordningen med fylkesvise vindkraft- og småkraftplaner   
 forbedres.

• Øke satsingen på pilotanlegg innen ny fornybar energiproduksjon, slik  
 som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft.

• Lage en samlet nasjonal potensialstudie for datalagring slik at gunstige  
 steder som både har tilgang på ren energi og avsetning for overskudds 
 varmen blir kartlagt.

• Utarbeide en samlet plan for havvind.

• Opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram for utvikling av marine   
 fornybare energikilder.

• Revidere de gamle konsesjonsvilkårene for kraftanlegg, slik at vilkårene  
 blir i tråd med den nye vannforskriften.

• Stimulere til færre og mer robuste netteiere for å sikre nødvendige   
 oppgraderinger og nyinvesteringer og øke energieffektiviteten i strøm-  
 nettet.

• Stimulere til at vannkraftverk skifter til nye turbiner og tar i bruk ny tekno- 
 logi slik at naturhensyn bedre ivaretas.

• Innføre et naturressursskatteregime for vindkraft på lik linje med det   
 man har for vannkraft, slik at kommunene sitter igjen med større andel  
 av inntektene fra næringen.

• Innføre grønne avskrivningsregler for el-sertifikatkraft slik at norske og  
 svenske skatteregler er tilnærmet like.

• Beholde hjemfallsretten.

• Bruke statens posisjon som storforbruker, storinnkjøper og storeier til å  
 løfte fram en raskest mulig innfasing av teknologi som kutter CO2-utslipp.

Kilde: Venstres hjemmeside
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EU har mål om bærekraftig, effektiv 
og sikker kraftforsyning for hele Euro-
pa. Norske kraftprodusenter kan spille 
en viktig rolle i det. Norsk vannkraft er 
en forutsetning for det grønne skiftet 
– en del av løsningen for å nå målene 
fra klimatoppmøtet i Paris. 
Vannkraft er uslåelig som grønn ener-
gikilde. Det har det laveste klimagass-
utslippet, den høyeste virkningsgra-
den og den lengste levetiden av alle 
former for energiproduksjon. 
En satsning på eksisterende vann-
kraft kan gi betydelig verdiskapning, 
sysselsetting, og et teknologiløft. En 
offensiv strategi for oppgradering av 
bestående norsk vannkraft vil være 
en vesentlig resurs i dugnaden for 
reduksjon i klimautslipp, og ikke 
minst økt sysselsetting i bransjen og i 
leverandørindustrien. 
I Norge er det anslått at det er et po-
tensial i opprustning og rehabilitering 
av eksisterende norske kraftverk på 
7-20 TWh. Basert på EBs erfaringstall 
fra Embretsfoss og andre prosjekter, 
vil en økning på 10 TWh kunne gi: 
 
En samlet verdiskapning på 2,5 til 3,5 
milliarder kroner. 
En samlet sysselsetting på 12.000 til 
14.000 årsverk
• Prosjektering: 1.000 – 1.4000
• Bygg og anlegg: 5.000 – 8.000 
• Utstyrsleveranser: 4.000 – 6.000 
Tilhørende nåverdi vil være i stør-
relsesorden 35 – 50 milliarder over 
en 50-årsperiode. Skatte- og avgift-
sinntekt for stat og kommune vil årlig 

Skatter i hjel vannkraften?
Bakgrunnsnotat om vannkraftens vilkår forfattet av konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre 
Energi.

bli på ca 0,8 – 1,3 mrd, avhengig 
av kraftpris, med tilhørende nåverdi 
i størrelsesorden 12-20 milliarder 
kroner over en 50-årsperiode.

”Men dagens skatteregime 
rammer investeringer i vann-
kraft og bremser omstillingen til 
en økonomi mer uavhengig av 
olje”

Om rammebetingelser 
De siste årene har rammebetingel-
sene for tradisjonell vannkraft blitt 
vesentlig dårligere, samtidig som 
lønnsomheten til norske kraftselska-
per har falt kraftig. 
Mens næringslivet som helhet fikk en 
håndsrekning med redusert selskaps-
skatt ved forrige statsbudsjett, økte 
særskatten på vannkraft – grunn-
renteskatten til 33 prosent. Denne 
økningen kommer på toppen av 
skattene vi betaler – selskapsskatten, 
eiendomsskatt, naturressursskatt og 
konsesjonsavgifter. I realiteten skattes 
nå vannkraftprosjekter hardere enn 
olje- og gassprosjekter. 
Konsekvensen av dagens skatteregi-
me er ikke økt stimulering til moderni-
sering og effektivitet i vannkraftbran-
sjen. Konsekvensen er: 
• Økt kraftproduksjon av ren og 
fornybar strøm gjennom utvidelse av 
eksisterende anlegg realiseres ikke.   
• Vannkraftproduksjonen kan bli 
redusert ved enkelte kraftverk. 

Connie Hedegaard som er tidligere 
dansk energiminister og EUs klima-
kommisær (2010 – 2014) og nå sitter 
i den norske regjeringens ekspertut-
valg for grønn konkurransekraft, uttal-
te på Energi Norges vinterkonferanse 
i april at det fremstår som merkelig 
at norsk vannkraft som produserer 
fornybar energi skattlegges hardere 
enn norsk petroleumsvirksomhet. Det-
te kan ikke være i tråd med hverken 
Norges eller EUs mål om en effektiv 
og bærekraftig kraftforsyning. 

Eksempler  
EB har over lengre tid hatt et stort 
investeringsprogram for fornyelser og 
utvidelser av våre kraftverk. Det stør-
ste prosjektet har vært Embretsfoss 
kraftverk på Åmot i Modum. Det er 
blitt ett av Europas mest miljøvennlige 
kraftverk, og rehabiliteringen førte til 
en 65 prosent økning av produksjon 
av ren og fornybar energi, tilsvarende 
strøm til 8.000 husstander. 
I dag ville dessverre ikke denne 
investeringen blitt gjennomført. Den 
var åpenbart riktig for storsamfunnet, 
men med dagens rammebetingelser 
er den bedriftsøkonomiske lønnsom-
heten rett og slett blitt for dårlig. (Se 
tall fra presentasjonen) 
Et annet eksempel er Hensfoss kraft-
verk, rett nord for Hønefoss. Kraftver-
ket fra 1948 trenger en oppgradering 
som kan gi over 20 prosent produk-
sjonsøkning.  Samfunnsøkonomisk 
er det en god ide, men det særegne 

Fortsetter neste side..
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skatteregimet for slike kraftverk 
gjør investeringen ulønnsom. Slik 
situasjonen er i dag vil faktisk en 
nedskalering av produksjonen for å 
få en mer gunstig beskatning gi det 
bedriftsøkonomiske beste resultatet. 
(Se presentasjonen) 
Det er flere forhold som medfører 
at lønnsomheten i slike prosjekter 
taper til fordel for andre investerin-
ger i bransjen. Den viktigeste er at 
skattenivået er mye høyere for den 
tradisjonelle vannkraften enn for 
vindkraft og småskala vannkraft.  
Dagens skattesystem stimulerer altså 
til å bygge ut kontroversielle vind-
kraftprosjekter og småkraftprosjekter, 
istedenfor å oppgradere og utvide 
allerede eksisterende vannkraftverk. 
Ubalansen mellom tilbud og etter-
spørsel i kraftmarkedet og derav 
svært lave kraftpriser har medført 
at tilstrekkelig lønnsomhet i slike 
oppgraderingsprosjekter dessver-
re ikke er tilstede. I tillegg er den 
finansielle situasjonen i selskapene 
så svekket at risikoen har blitt for høy 
til å gjennomføre investeringer som 
samfunnsøkonomisk helt åpenbart 
er mer lønnsomme enn investerin-
gene som pågår i vind og småskala 
vannkraft. 

Om grunnrenteskatt:  
Grunnrenteskatten som ble innført 
for kraftbransjen i 1997 var utformet 
slik at dette skulle være en skatt på 
superprofitten av å utnytte en na-
turressurs. Derfor ble grunnrenteskatt 

bare beregnet av inntekt ut over 
normalavkastning for næringslivet 
forøvrig på investert kapital. Dette 
ble oppnådd ved å gi fradrag på en 
friinntekt beregnet ut fra risikofri rente 
og et risikopåslag. Friinntektsrenten/
skjermingsrenten var i 1997 på ca 10 
prosent. 
Fra 2007 ble risikopåslaget i bereg-
ningen av friinntekten fjernet og med 
dagens rentenivå betales 33 prosent 
grunnrenteskatt på all avkastning ut 
over renten på kortsiktige statskas-
seveksler, 0,7 prosent for 2015, langt 
under normal avkastning på investe-
ringer i risikofylte markeder og langt 
under den renten på lånene som skal 
finansiere investeringene.

”Grunnrenteskatten bør kun 
betales av selskap som genere-
rer grunnrente” 
Det bør oppfordres til å se på hvor-
dan skjermingsrenten i grunn¬rente-
skatten, friinntekten, kan fastsettes 
slik at selskapenes avkastning innen-
for en normalavkastning blir skjermet 
fra grunnrenteskatten. Energi Norge 
har foreslått at normert risikofri rente 
(skjermingsrente) bør fastsettes som 
en langsiktig nøytral realrente på 
2,5 prosent med kompensasjon for 
løpende inflasjon målt ved konsum-
prisindeksen. I tillegg kommer et 
risikopåslag for regulatorisk risiko. 
Energi Norge foreslår at risikopåsla-
get settes til 3 prosentpoeng. 
Ved innføringen av grunnrenteskat-
ten i 1997 var skjermingsrenten 
nesten 10 prosent, i 2015 var den 
0,7 prosent. Hvis skjermingsrenten 

kunne heves ville dagens konkurran-
sevridning betydelig reduseres. Dette 
vil bidra til å sikre våre kraftverdier 
inn i fremtiden, skape arbeidsplas-
ser, og ikke minst bygge opp under 
fremtidens fornybarsamfunn. 
Oppsummering:  
Dagens rammebetingelser for 
kraftbransjen med lave kraftpriser 
og svært lav friinntektsrente i grunn-
renteskatten, medfører at samfunn-
søkonomiske og miljøvennlige svært 
attraktive prosjekter for utvidelse av 
eksisterende vannkraftproduksjon 
ikke realiseres. 
 

 

www.statkraft.no 

  Den største delen av vår kraftproduksjon er basert på vannkraft. 
Produksjonen foregår i 378 vannkraftverk - 273 i Norge, 55 i Sverige, 10 i 
Tyskland, 3 i Storbritannia og 32 utenfor Europa. 

  Vi har tre vindkraftverk i Norge. De produserer nok strøm til rundt 37 000 
husstander. Statkraft har også fire vindkraftverk i Storbritannia og fem 
vindparker i Sverige. I tillegg har vi en rekke vindkraftprosjekter under utvikling 
både i Norge, Sverige og Storbritannia. 

  Statkraft eier fire gasskraftverk i Tyskland og har eierandeler i to andre i 
henholdsvis Tyskland og Norge. På kontinentet er gasskraft et steg på veien fra 
kullkraft til fornybar energi. 

  Statkraft har i dag tilsammen  35 fjernvarmeanlegg og biokraftverk. 

  Innovasjon er viktig for oss, og vi utvikler og forsker på nye energikilder. - See 
more at: http://statkraft.no/Energikilder/#sthash.BTrYM9vp.dpuf 

• Ledende i Europa på fornybar   
 energi

• Norges største og Nordens tredje   
 største kraftprodusent

• Kjernevirksomhet innen vannkraft,  
 vindkraft, biomasse og fjernvarme

• Opprettet selskapet Silva Green   
 Fuel sammen med Sødra for å   
 utvikle andregenerasjons   
 biodrivstoff.

• Betydelig aktør på de europeiske   
 energibørsene, spisskompetanse   
 innen fysisk og finansiell    
 krafthandel og origination

• 356 kraftverk med en samlet   
 installert effekt på 18 471 MW, og  
 31 fjernvarmeverk med en installert  
 effekt på 794 MW.

• Samlet årlig kraftproduksjon 56,3   
 TWh, fornybar andel utgjør 99%

• 70 % av installert effekt er  i Norge,  
 deretter følger Europa utenom   
 Norden med 17 %, Sverige med   
 9% og resten av verden med 5%.  

• Leverer mer kraft til norsk industri  
 enn noen gang. Årlig cika 20 TWh

• Bygger ut vannkraft i vekstmarke-  
 der utenfor Europa

• Bygger Europas største landba-  
 serte vindkraftanlegg i Midt-Norge,  
 sammen med Trønder Energi og   
 Nordic Wind Power DA.

• Konsernet hadde i 2015 en brutto  
 omsetning på 53 milliarder kroner

• 4200 medarbeidere og virksomhet i  
 over 20 land

• Heleid av den norske stat

 www.statkraft.no

Skatter i hjel vannkraften, fort. fra side 3.

Kilde: Finansavisen 22.08.2016
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26. mai 2016 kan vi leste på hjemmesiden til NTNU

Storsatsing på vannkraftforskning 
NTNU, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er sammen med partnere fra industri, 
forvaltning og forskning tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for 
Miljøvennlig Energi (FME) på vannkraft.  Det nye forskningssenteret skal gi vannkraftsektoren 
kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse. 

- Vi er ydmyke og stolte over tildelingen. Senteret skal levere verdensledende kunnskap og løsninger 
til norsk vannkraftsektor for å bidra til at verdiskapingen dobles innen 2050 sier Hege Brende, leder 
for forskningssenteret.

Det nye senteret samler ledende fagmiljøer og industribedrifter innen vannkraft i Norge. 
Samarbeidspartnerne er NTNU, SINTEF Energi, NINA og nærmere 60 partnere fra industri, forvaltning 
og forskning. 

Norsk kompetanseheving i verdensklasse 

FME Vannkraft sikrer norsk kompetanse, konkurranseevne og innovasjon gjennom utdanning og 
forskning på vannkraft. 

Senteret fokuserer på vannkraftteknologi i et tverrfaglig perspektiv. Ambisjonen er å utvikle 
bærekraftige løsninger for fremtidens energisystem, markeder og rammebetingelser, sier Brende.
FME Vannkraft vil utnytte det eksisterende samarbeidet som kraftnæringen, NTNU, SINTEF og NINA 
har gjennom NVKS og det pågående FME-et CEDREN. 

Forskningen ved senteret vil ta for seg følgende temaer:
 Damkonstruksjoner og vannveier. Ny teknologi for damkonstruksjoner og vannveier for å 
møte utfordringene med å tilpasse systemet til fleksibel drift, reguleringsregimer og klimaendringer.
 Turbiner og generatorer. Ny teknologi for å styrke kapasiteten i vannkraftsystemer og øke 
fleksibiliteten i vannkraftsystemet og i vannkraftverkene. Lønnsomhetspotensialet av teknologiske 
forbedringer er stor hvis sektoren er i stand til å utnytte dette effektivt.
 Marked og tjenester. Nye planleggingsverktøy for oppgradering og utvidelse av 
vannkraftverk for å redusere investeringsrisiko i fremtidige markeder. Innovere på teknologi, system 
og økonomiske analysemodeller for å maksimere profitt.
 Miljødesign. Kombinasjonen av ny kunnskap om miljøforhold, samfunnsinteresser og 
innovativ teknologi for å redusere miljøkonsekvensene, forbedre beslutningsprosesser og sikre 
videre utvikling av fornybar kraftproduksjon.

 

 

Statkraft har tatt beslutning om å rehabilitere Nore I. Dette er et av de eldste kraftverkene her i 
landet. (Foto: Statkraft) 

Ruster opp Nore 1 
Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. 
Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget 
fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort. 

Onsdag, 29 juni, 2016 - 10:38 Kilde: Statkraft 

Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune er et av Norges eldste kraftverk. For å sikre videre 
produksjon, planlegger Statkraft nå å rehabilitere kraftstasjonen. 

 

Innkjøpsleder Kristin Eliassen i EB var en aktiv standbetjent med et våkent 
øye for mulige nye medlemmer i Water Valley og rekrutter til bransjen. Her 
har hun kapret en skoleklasse som synes det var kult med selfie på standen.

Water Valley i stømmen på Eliaden
Water Valley debuterte som messedeltager på Eliaden 2016 
med egen stand. Standen ble betjent av representanter 
fra EB i Drammen og TESS. Mange viste sin interesse for 
medlemskap og deltagelse i næringsklyngen. Resultatet ble 
et titalls leads som administrasjonen og styret følger opp.

Presseklipp
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Fra Erik Jølbergs innlegg i Notodden 4. oktober 

Offentlig sektor kontrollerer nærmere 90% av norske vannkraftressurser.
Kilde: Regjeringen.no/fakta energi og vannressurser + Civita notat 29/2015

 Staten og Statkraft 40%
 Private aktører 10%
 Kommuner og Fylkeskommuner 50%

Verdianslag 2002: 400 milliarder.

Eierstyringsrapporten 2014 påpeker en rekke urovekkende fakta om det 
offentlige eierskapet. (Eks.: Terra, Kraft og Kultur, Bredbåndalliansen osv.)

Investeringsbehov: 200 milliarder: Hvordan skal utbytteavhengige kommuner 
og fylkeskommuner greie en slik utfordring? (+Automatiske strømmålere.)

Alternative behov: 
Skole, Helse, Eldreomsorg, Barnehager, Fylling av svømmebasseng.

Forslag til _________ partiets programprosess
Fra ________

Klima Miljø.

Klimakonferansen i Paris understreker at mer fornybar energi er et viktig element for å nå målet om 40 prosent reduksjon 
i Co2 utslipp innen 2040.  

Norsk vannkraft er uslåelig som grønn energikilde. Det har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den
lengste levetiden av alle former for energiproduksjon. En offensiv strategi for oppgradering av bestående norsk vannkraft vil være 
en vesentlig resurs i dugnaden for reduksjon i klimautslipp.

Norsk vannkraft kan som miljønøytrale effektregulator være en vesentlig resurs i samspill med ikke-regulerbar fornybar energi i 
Europa. 

Potensialet for oppgradering av bestående norsk vannkraftproduksjon er anslått å være opp mot 10 TWh. Nødvendige 
rammebetingelser for utløsing av dette vil gi vesentlige sysselsettingsgevinster innen prosjektering, bygg, anlegg og 
utstyrsleveranser. Miljøinngrep knyttet til dette vil være minimale og i de fleste tilfelle meget positive.  

_____ partiet vil:
• Gi rammebetingelser for en lønnsom rehabilitering og oppgradering av bestående vannkraftproduksjon. 

• Ha som mål en oppstart av prosjekter i kommende fireårsperiode tilsvarende en ferdigstilling av en utvidet produksjonskapasitet 
på 10 TWh innen 2030.

• Med ny produksjonskapasitet fornybar energi ha som mål også å bidra til effektbalanse i det europeiske kraftmarked og bidra til
at ikke bare Norge oppfyller sine klimaforpliktelser.

• Stimulere til at kraftkabler legges i kabeltuneller slik at monstermaster fjernes og betydelige arealer gjenvinnes.

• Redusere arbeidsledigheten ved arbeidskraft- og kompetanseoverføring fra olje og gass til vannkraft. 
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Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt innstilling om energimeldingen. Arbeidet til olje- og 
energiminister Tord Lien høster mye velvilje, blant andre i Energi Norge. (Foto: Tore Halvorsen) 

Enighet om energimeldingen 
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om energimeldingen, med en lang 
rekke forslag og merknader. Energi Norge er tilfreds med hovedpunktene i innstillingen og 
avklaringer av energipolitikken som bidrar til at mer fornybar energi kan tas i bruk. 

energibransjen.no skriver:

Lønnsomhet og skatt 
Stortingets merker seg at lønnsomheten i vannkraftsektoren er vesentlig svekket de siste årene, 
samtidig som det er et økende behov for reinvesteringer i eldre kraftverk. Ifølge NVE bør det 
investeres over 50 milliarder kroner i eksisterende anlegg frem mot 2030. 

Flertallet peker på pågående prosesser, blant annet knyttet til grønn skattekommisjon, mens et 
mindretall ber om en utredning og endringer i skjermingsfradraget. 

– I Stortingets behandling av skattemeldingen og energimeldingen ser vi en rekke partier som nå tar 
til orde for å vurdere ulike sider av vannkraftens skattebetingelser, ikke minst det såkalte 
skjermingsfradraget i grunnrenteskatten. Skattespørsmålet for næringen er ikke avklart, men dette 
er tydelige signaler inn mot høstens arbeid med statsbudsjettet for 2017, fastslår Ulseth.

Markedsbasert utvikling 

Ulseth er svært tilfreds med at Stortinget støtter en markedstilnærming til utvikling av fornybar 
energi, og at elsertifikatordningen ikke videreføres etter 2021. 

– Det er positivt at et bredt flertall har lyttet til Energi Norges råd om å droppe nye støtteordninger 
for “moden” fornybar energi etter 2021. Nå må vi først ta det store kraftoverskuddet i bruk. Deretter 
må vi la etterspørselen i kraftmarkedet styre utbyggingen av ny produksjon, sier Ulseth.

Presseklipp

 

Kronikk 
Vannkraft er det nye, blå gullet for Norge  Hege Brende Ole Gunnar Dahlhaug, Ingeborg 

Palm Helland, Oddbjørn Bruland  

 
Oppdatert: 16.feb.2016 23:23 Publisert: 16.feb.2016 21:15  

 
I møte med klimaendringer, omstilling og teknologiutvikling må vannkraften tenkes på nytt, skriver 

artikkelforfatterne. Bildet viser Hunderfossen kraftstasjon. FOTO: Kleiven, Paul  

 
Skal Norge ta førersetet også for fremtidens vannkraftsystem, må kunnskapen og kompetansen 

vedlikeholdes og videreutvikles.  
Visepresidenten i EUs Energikommisjon, Maros Sefcovic, uttalte til Aftenposten 9. februar at norsk vannkraft er 

et gigantisk batteri for Europa som kan bidra til å realisere de ambisiøse og nødvendige klimamålene. Med 

oljeindustrien i omstilling tilbyr vannkraft nye vekstâ€” og forretningsmuligheter som det nye, blå gullet for 

Norge.  Men er den norske vannkraftsektoren rustet til å møte denne muligheten? 

 
Lagring og regulering I 2050 kan sol og vind utgjøre 70 prosent av fornybar kraft i det europeiske markedet, mot 30 prosent i dag. 

Men dette er fornybar kraftproduksjon som ikke kan reguleres, og elektrisk kraft må brukes når den 

produseres. Uten gode løsninger for lagring og regulering av kraft vil de fornybare energiteknologiene by på 

store utfordringer. Og nettopp her har den norske vannkraften en unik mulighet.  

 
Våre store vannmagasiner gir unike muligheter for fleksibilitet for både effektbehov, energilagring og 

spenningsregulering.Dette er svært aktuelt for både det europeiske og det allerede eksisterende nordiske 

markedet.  
Vi må ta de riktige beslutningene 

Kraftbransjens spilleregler og rammebetingelsene er i endring, og fremtidens kraftproduksjon må ta hensyn til 

sammensatte krav og potensielt motstridende interesser. Klima, naturmiljø og samfunnsaksept er naturlige 

elementer i dette, sammen med teknologiutvikling og økonomi. 

 
Det betyr at gode beslutninger er mer krevende enn noen gang. Høy kompetanse og ny kunnskap er derfor 

kritiske faktorer for å realisere nytte og bærekraft i fremtidens innovative løsninger. 

 
Ikke lenger best i verden? 

Norsk vannkraft har vært fundamentet for en eventyrlig landbasert verdiskaping i over hundre år, men nå står 

vi foran store utfordringer. Kraftverkene må moderniseres, kraftmarkedene endres og leverandørindustrien 

må videreutvikles. I møte med klimaendringer, omstilling og teknologiutvikling må vannkraften tenkes på nytt. 

 
For 30–40 år siden var norsk vannkraftkompetanse best i verden. Norge hadde store utbygginger, solide 

leverandørbedrifter, kompetente entreprenører og erfarne konsulenter. 

I dag er bildet endret. Leverandørindustrien har opplevd nedleggelser, utflagging og salg, entreprenørene og 

konsulentene har funnet andre markeder og sektorer, og kraftprodusentene har fokusert kun på drift av 

eksisterende anlegg. Resultatet er at unik norsk kompetanse og erfaring er i ferd med å smuldre vekk. Men skal 

Norge ta førersetet også for fremtidens vannkraftsystem, må kunnskapen og kompetansen vedlikeholdes og 

videreutvikles!  
Uten en tydelig og langsiktig nasjonal satsing på forskning, utdanning og kompetansebygging, vil norsk 

vannkraftsektor ikke være i stand til å levere på de forretningsmessige, samfunnsmessige eller politiske 

mulighetene som står foran oss akkurat nå.  

 

Nå er det viktig at Storting og regjering setter vannkraft og skatt på dagsorden, mener Energi Norge i 
nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. (Illustrasjonsfoto: BKK) 

Sett vannkraft og skatt på dagsorden 
Energi Norge har gitt nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft med konkrete 
forslag for å styrke konkurransekraften til fornybarnæringen. Næringen er inne i en spennende, men 
krevende periode, og trenger gode tiltak. 

Mandag, 27 juni, 2016 - 10:09 Kilde: Energi Norge 

Innspillet er blant annet basert på en ny analyse av vekststrategiene i noen av de store selskapene, 
og en kartlegging av nye virksomheter innenfor elektrifisering av transport. Antallet er mer enn 
femdoblet på ti år, og mangfoldet viser betydelig aktivitet i skjæringspunktet mellom energi, 
transport og digitale tjenester. 

Må diskutere skatteregimet 

Energimeldingen peker på krevende investeringsklima for vannkraften i Norge med lave kraftpriser. 
Samtidig er det påfallende at meldingen ikke drøfter skatteregimet for vannkraften i lys av arbeidet 
med grønn skattekommisjon. Energi Norge har tatt til ordet for at vi trenger en omlegging av 
skattesystemet for vannkraft, der kraftselskapene gis den samme skattereduksjonen som annet 
næringsliv og der skjermingsfradraget i grunnrenteskatten økes. Skattesystemet gir ikke nødvendige 
incentiver for investeringer slik det nå er utformet. 
– En rekke eksempler fra våre medlemmer viser at vi nå risikerer å legge bort viktige reinvesteringer i 
årene som kommer på grunn av skattesystemet. Det er nå viktig at ekspertutvalget også drøfter 
skatteregimet for vannkraften, sier Ulseth.
Store vekstmuligheter 
Innspillet fra Energi Norge legger ellers vekt på vekstmulighetene ved å ta kraften i bruk. I innspillet 
trekker Energi Norge frem en rekke muligheter, blant annet gjennom etableringen av datasenter i 
Norge, elektrifisering av offshore-installasjoner og ikke minst av elektrifisering av transport. 
– Norge er et foregangsland for omstilling av transportsektoren. Undersøkelsen av virksomheter som 
har oppstått som ledd i dette skiftet viser hvilke muligheter som ligger i digitalisering og grønn 
verdiskaping. Et fortsatt trykk for å oppnå utslippsmål og tilpasset virkemiddelbruk vil øke grunnlaget 
for denne veksten selv om vi ikke produserer elektriske kjøretøyer i Norge, sier Ulseth.
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En fremtid for alle, ikke for de få
Av Simon S. Nordanger, Drammen Sp publisert: 27. april 
2016. I leserbrevet skriver han blant annet:
Norge er inne i en nedgangsperiode rent økonomisk, da 
produksjonsgrunnlaget på norsk sokkel har falt sammen 
med prisen på nordsjøolje.
Det er jo da selvfølgelig passende i en slik situasjon å 
lansere en slik idé, og selv likte jeg dette godt. Det jeg 
derimot finner særs skremmende er Jølbergs innlegg som 
kom dagen etter, hvor det kommer fram at han og attpåtil 
ønsker å privatisere reguleringen av vannet.
Gjennom en EFTA-dom har det blitt gjort klart at den 
tidligere tilbakefallsretten som ble innført for over 100 år 
siden, som sikret norsk eierskap ikke lenger er lovlig.
Da dette ikke lenger var lov, valgte man å holde fallrettig-
heter under det offentlige for å sikre nasjonens interesser 
for fremtiden. Med det formål at rettigheter på store area-
ler, og livsgrunnlaget for mange ikke skulle falle i hendene 
på internasjonale aktører. Det er skremmende at en aktør 
som Jølberg fremmer et slikt forslag uten å ofre en tanke 
rundt konsekvensene av dette.

Kommentar til Nordangers innlegg: 
Fremtiden for alle skal bestå!
Næringsklyngen Water Valley er etablert med 35 med-
lemmer.  Med på laget er blant andre Drammen Tekniske 
forening og en rekke leverandørbedrifter som ser mulig-
heter for økte oppdrag, flere ansatte og økt sysselsetting 
også av ledige ingeniører fra olje og gass.
Hjemfallsretten skal selvfølgelig bestå. Det vi har pre-
sentert, blant annet for olje- og energidepartementet, er 
en skisse som betyr at hjemfallsrettighetene lånes ut på 
samme måte som blokkene i Nordsjøen. Gjerne på 20 
– 40 års avtaler som sikrer faste leieinntekter for eierne 
(kommuner og fylker).
Ordningen jeg foreslår er ikke noe annerledes enn den 
som allerede gjelder for småkraftverk. Ref. omtale i Ener-
gibransjen.no hvor det 19. mai skrives i et intervju med 
daglig leder i småkraftforeninga: 
” Grunneiere som leier ut fall, får kraftverket tilbake ved 
privat avtalt hjemfall. Det vil si at verdier for ca. 20 milliar-
der i dagens kroner fordeles ut over Distrikts-Norge.”

Strenge konsesjonsbetingelser 
Gjennom strenge konsesjonsbetingelser kan vi sikre kon-
tinuerlig vedlikehold og moderniseringer slik at vi slipper 
tikkende miljøbomber som den som nå befinner seg i 
Nore 1 på Rødberg. Der svetter 88 år gamle kabler olje og 
PCB-holdige væsker. 
Senterpartiets Lundteigen har tidligere gitt meg viktige 
informasjoner om mulighetene for å få mer effekt ut av det 
vannet som nå, i mange tilfeller, bare renner ubrukt forbi 
gjengrodde rør og tuneller, og maskineri som står stille på 
grunn av alder og manglende vedlikehold. Og ubrukt vann 
er tapte inntekter til samfunnet.

1 prosent større effekt ut av oljefeltene i Nordsjøen 
tilsvarte for noen år siden et helt statsbudsjett. En opp-
rusting og modernisering av vannkraften kan også hente 
større verdier ut av det samme vannet. En moderniserte 
Embretsfoss på Åmot i Modum er et godt eksempel. Der 
får de 65 prosent mer effekt ut av det samme vannet i ren 
ny energi som Norge og Europa sårt trenger.
Kort sagt; det handler mye om å bruke det samme vannet 
på en smartere måte og samtidig beholde hjemfallsrettig-
hetene. 

(Illustrasjonsfoto fra DSB – Slott utvendig – miljøbombe 
innvendig.) Bildet viser kabelføringene fra den ene gene-
ratoren. Mye PCB-holdig olje lekker fra kablene, som er 
tydelig preget av 88 års drift. Foto: Kjetil Ofte/DSB 

12.04 kunne vi lese i DT om Erik Jølberg og Pål Skjeggestad som har store planer om å lage en industriklynge for 
vannkraft, kjent som Water Valley.

Fra DEBATTEN i Drammens Tidende
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Water Valley Krafthjul 

Du er blå og frisk som våre klareste vann,
finner deg vei gjennom fjell og land.
 
Man hva med det som skal bli til strøm.
Det ender jo ofte som en uvirkelig drøm.
Gjennom rustne, gjengrodde rør og turbiner,
ja enkelte steder passeres udetonerte miljøminer.
Kommuner og fylker vil ha barnehager og syke-
hjem, det er det som teller mest for dem.

Skap arbeidsplasser med nye turbiner og rør,
slik at vannet ikke bare renner forbi og fisken dør.

I det siste er vind og sol blitt moten
og prisen er blitt lav sier noen
Men regner de med avbruddsforsikring,
mister de snart troen.
 
Lett på skatter, lett på avgifter, ta ansvar selv,
bruk vannet der det funkler fra våre høye fjell.
 
La oss med Europa dele vår grønne makt.
La oss sammen kle verden i miljøets drakt.
 
Sett lokale byråkrater til siden, 
de er ikke i pakt med tiden.
De opptrer ofte som demoner, 
mens verden drukner i støv fra kull og atomer.
 
Sats på modernisering, oppgradering og vedlikehold.
Få vannkraftverkene frie for gamle troll!
 
Og, hvor mange årsverk kan dette gi?
Ikke bare tusen, men tusen x 10 x 10!
Og samtidig mengder av ren, ny energi.

Frokostdikt 30. mars 2016

Kjære Minister Mæland
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Water Valley strategi
Visjon 
Verdens ledende vann engineering - 
og teknologiklynge innen vannkraft.

Målgruppe 
Vannkraftinteressenter i Norge og 
internasjonalt.

Hovedformål 
Water Valley`s medlemmer skal som 
resultat av deltakelse i nettverket og 
bidrag i fellesaktiviteter, bedre sin 
konkurranseevne nasjonalt og inter-
nasjonalt. 
 
Strategi – målsettinger 
Det skal gi verdi for medlemmene å 
delta aktivt i Water Valley sitt arbeid.

Water Valley skal tilrettelegge for 
kompetansefremmende aktiviteter 
som skal gi økt kunnskap og økt 
konkurransekraft hos medlemmene.

Water Valley skal tilrettelegge for 
møteplasser og nettverk som er ny-
ttige for erfaringsutveksling og som 
understøtter forbedring hos deltaker-
bedriftene.

Water Valleys hovedsatsings- 
områder for første periode er:

I Mulighetspresisering for økt kraft- 
 mengde fra eksisterende anlegg 

II HMS

III Kvalitet og internasjonale  
 teknologibehov

IV Myndighetspåvirkning for gunstig- 
 ere statlige skatte- og støtte-  
 ordninger. 

Water Valley skal ikke være eller 
drive med følgende:

WV skal være et partipolitisk nøytralt 
organ.

WV skal ikke være i konflikt med ek-
sisterende cluster eller interesse- 
organisasjoner (eg. NI).

WV er ikke en distributør av reklame, 
men kan gi kort og saklig informasjon 
om og for medlemmene.

WV skal ikke bidra til konkurranse- 
samarbeid som kan oppfattes som 
på kanten eller i strid med lovverket.

Strategi – Virkemidler

w	Medlemsmøter

w	Water Valley Conference.

Felles fokuserte hovedsatsingsom-
råder vil benytte seg av virkemidler 
som:

w	Seminarer som presenterer for- 
 ventninger og gap som må lukkes  
   (gjesteforelesere fra Statkraft,  
 Energiselskap, myndighetene og  
 lignende).

w	Prosjekter som fremmer ny kunn- 
 skap, påvirke standarder og resul- 
 tere i mulig innovasjon.

Kommunikasjon i media og via ut-
danningsinstitusjoner for å synlig- 
gjøre viktigheten av Water Valley og 
bidra til ønsket og økt rekruttering 
samt vekst.

Water Valley medlemsfordeler
w	Preferert tilgang til møteplasser og arbeidsgrupper som også er viktige arenaer for  
 relasjonsbygging.
w	Water Valley pitch: Enkle presentasjoner i Water Valley`s medlemsmøter.
w	Water Valley News som gir anledning til korte nyhetspresentasjoner (inntil 70 ord) av medlem- 
 menes viktigste nyheter om nye ansettelser, produkter, tjenester osv.
w	Etter hvert subsidiert aktivitet gjennom støtte fra bl.a. Innovasjon Norge, og forhåpentligvis også  
 Fylkeskommuner  og kommuner som ser fordelene av økte inntekter fra nye arbeidsplasser.
w	Interaksjon mellom deltakerne gir gjensidige forespørsler og bestillinger. 
w	Generell markedsøkning grunnet myndighetspåvirkning, og dermed muligheter for økt salg og  
 fortjeneste.
w	Internett: Linker til medlemmenes hjemmesider.
w	Water Valley Bidders List: Medlemmenes hovedtilbud oppføres.
w	Kort presentasjon på første medlemsmøte etter innmelding. 
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Water Valley vil mer enn gjerne være med å bidra til det 
grønne skiftet gjennom å være et slagkraftig talerør for:
a) Miljøvennlige produkter som  
 reduserer CO2 utslippet og hjel- 
 per til med å oppfylle forpliktel- 
 sene i klimaavtalen.

b) Eksport av kraft og import / 
 etablering av industri som trenger  
 vannkraft / El-energi.

c) Gjenskape naturverdier og   
 naturperler som er blitt borte.

d) Få vannkraften til å gjenoppstå  
 som forum for miljø.

e) Dempe flomskader og skape  
 arbeidsplasser.  
 
Skape arbeidsplasser gjennom 
levetidsforlengende og kapasitet 
økende tiltak.

w	Vedlikehold, oppgradering og  
 modernisering av norske vann- 
 kraftverk. Det er p.t et enormt  
 vedlikeholds etterslep og det hele  
 vil kunne skape 40 – 50.000  
 årsverk som også vil passe  
 arbeidsledige ingeniører fra Olje  
 og Gass.

w	Teknologiutvikling med bl.a.  
 nanoteknologi gir glattere rør- 
 gater og mer kraft fra det samme  
 vannet.

w	Havarianalyser og flere forebyg- 
 gende tiltak. Miljøkatastrofer  
 ligger også på lur i gamle kraft- 
 verk som oftest har store vedlike- 
 holdsetterslep.

w	Oppgradering av kraftlinjenettet  
 da tapet frem til bruker kan være  
 opp til 10-12%.

w	Fokus på rekruttering, Akademia  
 og forgubbingsprosessen. Vann- 
 kraftmiljøene er i ferd med å  
 forsvinne. Det må igjen bli attrak- 
 tivt å være kraftingeniør.

w	Skjerp kontrollen ved å øke kapa- 
 siteten i SBE. (Direktoratet for  
 sivilt beredskap i Tønsberg). Tid- 
 ligere omtale i media viser at vi  
 har kapasitet til kontroll hvert 25  
 år og få eller ingen til å følge opp.

Merkevaren norsk vannkraft 
w	Attraksjon for både brukere og  
 turister/besøkende. Bl.a. Høne- 
 fossen kan gjenåpnes, da dens  
 beskjedne kraftproduksjon enkelt 
 kan kompenseres gjennom opp- 
 gradering og modernisering av  
 andre kraftverk med betydelig  
 større vanntilsig, der mye av van- 
 net nå bare renner forbi.

w	Opprinnelsesgaranti. Det norske  
 flagg er en god merkevare.

w	Robuste, miljøvennlige leveran- 
 dører. Sikre leveranser fra et  
 politisk stabilt land er et godt for 
 handlingskort, og økes dam-  
 høydene blir det mer vann i ma- 
 gasinene som igjen gir mer sta- 
 bile kraftleveranser, samtidig som  
 flomfare og tilhørende kostnader  
 reduseres.

w	Eksport av teknologi og Know  
 How, alt ”pakket” i gode data- og  
 overvåkingsløsninger. 

Rammebetingelsene må bli 
investeringsvennlige også for 
vannkraft 
w	Det må være nok med vanlig  
 eiendoms- og inntektsskatt.

w	Skjermingsfradraget (bunnfra- 
 draget) må økes fra dagens 0,7%  
 til minst 4% og helst til tidligere  
 tiders 8-12%.

w	Like betingelser for alle typer  
 kraft. (Fordelene for sol, vind og  
 småkraftverk må utlignes.)

w	Overvinne kommuner og fylkers  
 frykt for endringer. Mer produsert  
 kraft = større lønnsomhet som gir  
 mer verdiskapning og mer skatt  
 og utbytte.

w	 I dag støttes solceller og vindkraft  
 med enorme beløp. En vindmølle  
 beregnes å ha 20 års levetid  
 mens vannkraftverkene varer mer  
 enn det 3-dobbelte. (Noe bl.a.  
 Nore 1 er bevis for.)

w	 Innfør så like betingelser for lik  
 strøm enten den produseres fra  
 sol, vind eller fra store vannkraft. 
 

Strategi for sentrale myndigheter 
”Sentralt ansvar og lokalt utbytte”.

w	Hjemfallsretten må bestå, men lei  
 den ut på samme måte som  
 blokkene i Nordsjøen leies ut,  
 gjerne på 20 – 40 års avtaler. 

 Dette vil sikre faste garanterte  
 inntekter for kommuner og fylker  
 samtidig som de slipper alt av  
 investeringer. På denne måten  
 sikres både budsjetter og hjem- 
 fallsrett.

w	Overskuddskraft kan bl.a. brukes  
 til å redusere CO2 utslipp fra  
 skip i havner inkl. Cruiseskip hvis  
 det ikke er nok kapasitet og   
 kjøpere via kraftkablene som er  
 under bygging til kontinentet. 

w	Profesjonelt salgsteam er nød- 
 vendig for kraftsalg til UK og Eu- 
 ropa (EON, RGV, TENNETE  
 o.a.), og hvorfor ikke la våre   
 kongelige være døråpnere også  
 når det gjelder salg i nærom- 
 rådene, miljøvennlige som de  
 også alle er. 

Gryteklare prosjekter 
Iflg. en representant for OED og et av 
våre mange energiselskaper, finnes 
det en rekke konsesjonssøknader 
som er ferdig behandlet av NVE. 
Eierne venter bare på gunstigere 
rammebetingelser og eventuelt litt 
høyere kraftpris. 

Erik Jølberg, 30.04.2016

Kilder: Pål Skjæggestad, EB, OED, Water Valleys 
konferanse samt medlems- og styremøter.

Bildet viser kabelføringene fra den ene 
generatoren. Mye PCB-holdig olje lekker 
fra kablene, som var tydelig preget av 88 
års drift.                  Foto: Kjetil Ofte/DSB 

I Norge er det anslått at det er et potensial i opprustning og rehabilitering av eksisterende norske kraftverk på  
7-20 TWh. Basert på Glitres erfaringstall fra Embretsfoss og andre prosjekter, vil en økning på 10 TWh kunne gi: 
w	En samlet verdiskapning på 2,5 til 3,5 milliarder kroner  
w	En samlet sysselsetting på 12.000 til 14.000 årsverk 
w	Prosjektering: 1.000 – 1.4000

w	Bygg og anlegg: 5.000 – 8.000  
w	Utstyrsleveranser: 4.000 – 6.000 
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Advokattjenester 
* Grette

Aggregatstyringer 
* Hydraulikkteknikk

Arbeidstøy 
* Tranemo Workwear AS

Automasjon
* Powertech Gruppen
* Krøderen Elektro

Bank & Finans
* Sparebank 1 Modum
* Willis Towers Watson

Bekledning og vern 
* TESS 

Beregningsverktøy, numeriske  
og tjenester
* EDR Medeso AS

Brannslukkesystemer
* Norsecraft Tec AS

Doseringssystemer
* Norsecraft Tec AS

Elektro
* Powertech Gruppen
* Krøderen Elektro

Energi/Vannkraft
* EB Kraftproduksjon
* Vardar

Entreprenørtjenester
* Hæhre AS

EPC på høyspenningsanlegg
* Jacobsen Elektro AS

Drift og vedlikehold 
* Jacobsen Elektro AS 
* SKF Norge as 
* Henkel Norden AB

Eiendom/fasiliteter 
* Telemark Teknologipark

Epoksysystemer 
* Re-turn

Forskning/utvikling (R&D)
* Techni

Forskning/undervisning
* HSN

Galvanisering
* Zinga Norway as

Generator og service
* Generator Solutions AS

Grindrenskere 
* Enerquip AS

GRP rør
* Ecofilters AS

Hydraulikk 
* Hydraulikkteknikk
* Servi AS 

Ingeniør tjenester
* PLM Technology AS 
* Enestor AS

Kjemiske varer 
* Henkel Norden AB

Kommunikasjon 
* Norakom

Kontroll og vedlikehold av  
kraner og løfteutstyr
* KIS Øst as

Konsulenttjenester 
* Re-turn
* Jacobsen Elektro 
* Willis Towers Watson

Korrosjonsvern 
* Extra Servicepartner AS

Kran og transport
* Mikkelsen Kran & Transport

Kule, rullelager og glidelager
* SKF Norge as
* Servi AS

Mekatronikk
* SKF Norge as

Mobile Grindrenskere 
* Enerquip AS

Nanoteknologi
* Re-Turn

Overflatebehandling
* Extra Servicepartner AS

PE Trykkrør
* Hallingplast

Polyteknisk avdeling 
* Drammens Tekniske Forening

Programvare- 
Konstruksjon og og beregninger
* PLM Technology AS

Prosjektledelse 
* Boost Global Innovation AS 
* Enestor AS

Pulver lakk
* Numedal Industripark AS

Radiosystemer
* Norakom

Reparasjonsmiddel  
(Galvaniserte flater)
* Zinga Norway as

Revisjon 
* Deloitte 
* Ernst & Young

Risk Management 
* Willis Towers Watson

Rustbeskyttelse
* Zinga Norway as

Rådgivning
* Boost Global Innovation AS
* Deloitte
* Ernst & Young
* Enestor AS 
* Grette

Rør og Industriprodukter 
 - testing 
* Re-turn
* Hallingplast

Salg og Service
* The James Leffel Co

Service
* Numedal Industripark AS

Slanger 
* TESS 

Smøre-, midler, systemer, utstyr 
* Uno-X
* SKF Norge as
* Norsecraft Tec AS

Teknisk kunnskap 
* Drammens Tekniske Forening

Bidders list
Testing/ testutstyr 
* Telemark Teknologipark  

Turbiner/Ventiler 
* Techni

Vannturbiner 
* The James Leffel Co

Varegrinder og luker 
* Enerquip AS

Varslingssystemer
* Norsecraft Tec AS

Verdier - Ideer - Prosjekter 
(VIP)
* Drammens Tekniske Forening

Verktøy/Prototype produksjon
* Numedal Industripark AS

Verktøy og industrielt for-
bruksmateriell
* TESS

Vern og kontroll
* Jacobsen Elektro AS

Vernesko 
* Tranemo Workwear AS

Forespørsel:
Firma som har drevet 
med rensing av vann 
siden 1938 ønsker 
partner / kjøper.
Henv.: E. Jølberg 

Nanocoatinger for 
vannkraft:
Hvem vil være med i 
utviklingen?
Kontakt:
Stein Dietrichson,  
Re-turn.
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BOOST GLOBAL INNOVATION AS 
Papirbredden, Grønland 58
3045 Drammen
Kontakt: Janne Kristin Florholmen 
janne@b-gi.no
Tlf.: 481 77 390 

DELOITTE 
Erik Børresens Alle 2
3045 Drammen
Kontakt: Eivind Thorstad
sholseter@deloitte.no 
Tlf.: 32 26 41 00

DRAMMENS TEKN. FORENING
Prins Oscarsgate 39
3047 Drammen
Kontakt: Guiseppe Tamburro
tamburro.peppe@gmail.com
Tlf.: 920 30 071

GLITRE ENERGI
Energibygget
3007 Drammen
Kontakt: Pål Skjæggestad
roger@ntp.no
Tlf.: 31 01 30 00

GRETTE
Filipstad Brygge 2
1397 Vika, 0114 Oslo
Kontakt: Jens Kristian Johansen
jejo@grette.no
Tlf.: 99 70 87 78

ECOFILTERS AS
Solnesåsen 5
3159 Melsomvik
Kontakt: Finn Staff
fs@ecofilters.no
Tlf.: 918 50 323

EDR MEDESO AS
Leif Tronstads plass 4
1337 Sandvik
Kontakt: Bjørn Tollefsen
bjorn.tollefsen@edrmedeso.com
Tlf.: 982 98 249

ENERQUIP AS 
Skeie
4596 Eiken 
Kontaktperson: Johnny Eskildsen 
jes@enerquip.no 
Tlf.: 920 40 305

ENESTOR AS 
Storgata 11, 3 etg 
2000 Lillestrøm
Kontakt: Stian Breilo
stian.breilo@enestor.no
Tlf.: 911 68 607

ERNST & YOUNG
Engene 22
3002 Drammen
Kontakt: Atle Terum
atle.terum@no.ey.com
Tlf.: 982 07 110

EXTRA SERVICEPARTNER AS
Mallinggata 11
3002 Drammen
Kontakt: Børre Halvorsen
borre@extra-servicepartner.no
Tlf.: 958 74 738

Medlemsoversikt
GENERATOR SOLUTIONS AS
Rosenkrantsgt. 75
3018 Drammen
Kontakt: Geir Wessel
geir.wessel@generatorsolutions.no
Tlf.: 31 30 90 61 

HALLINGPLAST
Kleivi Næringapark
3570 Ål
Kontakt: Roar Sannem
roar.sannem@hallingplast.no
Tlf.: 32 09 55 95

HENKEL NORDEN AB
167 15 Bromma
Sverige
Kontakt: Magnus Häll
magnus.hall@henkel.com
Tlf.: + 46 1048 07 688

HYDRAULIKKTEKNIKK
Industriveien 28
1481 Hagan
Kontakt: Morten Østlund
morten@hydraulikkteknikk.no
Tlf.: 67 06 21 50

HÆHRE AS
Tangen
3371 Vikersund
Kontakt: Albert Kristian Hæhre
Albert.Kristian.Haehre@akh.no
Tlf.: 909 81 460

HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE 
Grønland 58
3007 Drammen
Kontakt: Trond I. Østgaard
trondio@hbv.no
Tlf.: 31 00 80 00

JACOBSEN ELEKTRO AS
Ringeriksveien 16
3414 Lierstranda
Kontakt: Roar H. Johansen
rhj@jel.no
Tlf.: 906 36 095

KARSTEN MOHOLT AS
Storbotn 90
5309 Kleppestø
Kontakt: Bjørn Eirik Mjåtveit
bem@kmoas.no
Tlf.: 970 80 011

KIS ØST AS
Dråpen 22
3036 Drammen
Kontakt: Svein Olav Svensson
sveinolav.svensson@kis.no
Tlf.: 971 67 441

KRØDEREN ELEKTRO
Eiker Ve
3535 Krøderen
Kontakt: Vegard Jølstad
vj@eke.no
Tlf.: 32 14 70 50

MIKKELSEN KRAN & TRANSPORT 
Kjeraten 17
3013 Drammen
Kontakt: Bent Mikkelsen
bent@mikkelsen.no
Tlf.: 480 17 008

NORSECRAFT TEC AS
Skuiveien 39
1339 Vøyenenga
Kontakt: Glenn Mellegaard
gem@norsecraft.no
Tlf.: 474 63 511

NORSK RADIOKOMM. AS (NORAKOM) 
Teglverksveien 65
3057 Solbergelva
Kontakt: Tor Martin Karlsen
tmk@norakom.no
Tlf.: 32 21 20 62

NUMEDAL INDUSTRIPARK AS
Rollagsvegen 50
3676 Rollag
Kontakt: Asbjørn Raunholm
laugen-s@online.no
Tlf.: 452 61 065

PLM TECHNOLOGY AS
Rosenholmveien 52
1411 Kolbotn
Kontakt: Kjell Fredheim
kjell.fredhjem@plm-technology.com
Tlf.: 922 67 681

POWERTECH GRUPPEN
Gråterudvn. 41
3036 Drammen
Kontakt: Arve Syvertsen
arve.syvertsen@pt-el.no 
Tlf.: 975 58 930

RE-TURN
Øraveien 15B
1630 Gamle Fredrikstad
Kontakt: Stein Dietrichson
stein@re-turn.no
Tlf.: 46 17 26 00

SERVI AS
Rasmus Solbergsvei 1
1402 Ski
Kontakt: Bjørn Arne Gundersen
bng@servi.no
Tlf.: 64 97 97 31

SKF NORGE AS
Gjerdrums vei 8
0409 Oslo
Kontakt: Øystein Kristiansen
oystein.kristiansen@skf.com
Tlf.: 479 00 968

SPAREBANK 1 MODUM
Vikersundgata 29
3370 Vikersund
Kontakt: Egil Meland
egil@modum.sparebank1.no
Tlf.: 481 05 221

STIFT. VIKERSUND HOPPSENTER
Heggenåsen 60
3371 Vikersund
Kontakt: Bjørn Espen Hovde
behovde@akh.no
Tlf.: 32 78 18 00

TECHNI
Ynglingevn. 42A
3184 Borre
Kontakt: Dag Almar Hansen
dag@techni.no
Tlf.: 472 00 402

TELEMARK TEKNOLOGIPARK
Merdeveien 1
3676 Notodden
Kontakt: Henrik Hognestad
henrik.hognestad@nenett.no
Tlf.: 990 06 000

TESS AS
Industrigata 8
3414 Lierstranda
Kontakt: Erik Jølberg
ej@tess.no
Tlf.: 32 84 40 00

THE JAMES LEFFEL CO.
1978 Commerce Circle
Springfield, DH1045504 USA
Kontakt: Anders Dynge
andersdynge@leffelcompany.com
Tlf.: +1 937-322-0116

TRANEMO WORKWEAR AS
Duevegen 17  
2017 Frogner
Kontakt: Pål Branderud 
paal.branderud@tranemo.no 
Tlf.: 907 23 000

UNO-X
Lysaker Torg 35, Lysaker
1325 Lysaker
Kontakt: Eirik Strømnes
ers@unox.no
Tlf.: 22 12 40 00

VARDAR 
Øvre Eikerv. 14, Drammen
3005 Drammen
Kontakt: Iren Bogen 
iren.bogen@vardar.no
Tlf.: 32 20 15 50

WILLIS TOWERS WATSON 
Drm.veien 147 A 
0213 Oslo
Kontakt: Nils Brodersen 
nils.brodersen@willistowerswatson.com
Tlf.: 23 29 60 00

ZINGA NORWAY AS 
Tjuvholmen Allè 3
0252 Oslo
Kontakt: Thor Smette
thor@zinga.no
Tlf.: 901 82 991

Strøm- og nettvirksomheten i 
EB, Lier Everk og Hadeland 
Energi har slått seg sammen, og 
skifter navn til Glitre Energi!
-Vi er blitt større og mer solid, 
men er fortsatt like lokale. Vi er 
de samme menneskene som 
tilbyr like god kundeservice, 
lokalt engasjement og rimelige 
priser, sier konsernsjef Pål 
Skjæggestad i Glitre Energi.
Navnebyttet er et resultat av 
den vellykkede fusjonen av 
strøm- og nettvirksomheten i de 
tre selskapene. En målsetting 
er å skape et nytt og robust 
selskap som er attraktivt for 
flere nettselskap å bli en del av i 
fremtiden.
Torsdag, 25. August - 2016
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Arrangør: 
TESS as i samarbeid med Industriens Motemesse
Postboks 1540, 3007 Drammen
Tlf.: 32 84 40 00  - Dir. tlf.: 32 84 40 45   E-post: eve.jacobsen@tess.no

Årskonferanse med utstilling
i samarbeid med 
Industriens Motemesse (IM-2017)

Årskonferanse med utstilling – Årsmøte 2017
22. – 23. mars 2017.  Telenor Arena, Fornebu

PÅMELDING STAND
Sendes på mail til eve.jacobsen@tess.no                                                          Påmeldingsfrist 1. desember 2016

Utstiller: Telefon: Mobil:

Adresse: Postnr./sted:

Kontaktperson: E-mail: Fakturaadresse:

Vi ønsker:

6 m² *Standard stand (2 x 3 meter) Total kr 18.500,-

9 m² *Standard stand (3 x 3 meter) Total kr 26.500,-

12 m² *Standard stand (3 x 4 meter) Total kr 35.000,-

20 m² Standard stand (4 x 5 meter) Total kr 60.000,-

40 m² Standard stand (4 x 10 meter) Total kr 120.000,-

Spesialstørrelse_________________________________ Be om pristilbud

Følgende er inkludert i standleien:
Teppefliser, navnskilt, strøm, spots (3 / 4 / 10 / 18 stk.). Bespisning (lunsj) for utstillere og inviterte gjester. 
Møbelpakker inkludert i stander: 
Inntil 12 m2:  1 stk. ståbord og 2 stk. barstoler.  Inntil 40 m2:  2 stk. ståbord og 4 stk. barstoler.

OBS!  Ønskes annet utstyr, andre farger etc. må dette bestilles gjennom vår offisielle standbygger til 
oppgitte priser. (Kontaktinfo oppgis senere)

Betalingsbetingelser: Standleie betales 30 dager fra fakturadato.  Prisene er eks. m.v.a.

Utstillerområde:

Produsenter og kraftverkeiere Leverandører

Andre ___________________________________________________

____________________________________________ ____________ ___________________________________
                                     Firma Dato Sign.
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Water Valley - Innmelding

Z/Utveksling/Water Valley/WV Innmeldingskjema_16.08.2016 
 

Innmelding medlemskap 
 
 
 

 Vi melder oss inn i Interesseorganisasjonen Water Valley.                                                        
    

Firma:  Org.nr.:  

Postadresse:  Postnr./Sted:  

Besøksadresse:  Postnr./Sted:  

Kontaktperson:  

Stilling:  Tlf.:  Mail:  

Omsetning siste regnskapsår:  Antall ansatte:  

Kategori:  
  
 Vannkraftprodusent  Leverandør  Supporter 
 
Prefererte varer og tjenester (maks 3).  Helst kodene du etter hvert vil finne på watervalley.org ”Bidders List”. 
 
 1)  

2)  

3)  
 
Linker og logo på Water Valleys hjemmeside blir aktivert sammen med oppføring på ”Bidders List” når innm.avgift er betalt. 
 

Sted:  Dato:  Signatur:   
  

Innmeldingsavgift er p.t.:  
 
Årsavgift:  

Over 10 mill. i omsetning kr. 8.000,-. Øvrige kr. 3.000,-. 
         
Over 10 mill i omsetning kr. 12.000,-. Over 100 mill kr. 20.000,-. 
Øvrige kr. 4.500,-. 
 

Medlemskapet godkjent, for Water  Valley:  Medlem nr.:  
 
Innmeldingen sendes pr. e-post: siv.rosoy@tess.no, som brev til Water Valley c/o TESS as, Postboks 1540, 3007 Drammen, 
eller til en av kontaktpersonene som også kan besvare eventuelle spørsmål: 

TESS as Erik Jølberg 32 84 41 12 / 905 26 265 ej@tess.no    
TESS as Tomas Elton Haug 32 41 47 / 970 99 928 teh@tess.no 
Glitre Energi Pål Skjæggestad 900 33 690 ps@eb.no  
HSN Trond I. Østgaard 31 00 87 87 / 411 74 471 trond.ingar.ostgaard@bbv.no  
HSN Morten C. Melaaen 35 57 52 86 / 934 06 122 morten.c.melaaen@hit.no  
Power Tech Gruppen Arve Syvertsen 975 58 930 arve.syvertsen@pt-el-no  
Hæhre Entreprenør Albert Kr. Hæhre 905 23 350 albert.kristian.haehre@akh.no   
 
Sekretariatet Siv Rosøy 32 84 41 12 siv.rosoy@tess.no 
Water Valley  905 12 850 erik.jolberg@watervalley.no 
 




