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1. Inngangur
Í lok maí 2019 fór fulltrúi Orkustofnunar til Noregs til að kynna sér hvernig staðið hefur verið að
uppbyggingu á virkjunum í vatnsafli sem eru minni en 10 MW.
Í Noregi eru u.þ.b. 2000 slíkar virkjanir og hefur þeim fjölgað ört á þessari öld þar sem stjórnvöld lögðu
fé til þess að hægt væri að kortleggja alla virkjunarkosti í vatnsafli og nota reiknilíkön svipuð þeim sem
Vatnaskil og Veðurstofan hafa yfir að ráða hér á Íslandi til að spá fyrir um rennsli í vatnsföllunum.
Í kringum uppbygginguna hafa orðið til fyrirtæki sem taka að sér að sjá um allan undirbúning fyrir
byggingu virkjunar, fjármögnun, hönnun og leyfi og gera samninga við bændur til 40 eða 60 ára um
prósentur af veltu eða tekjum virkjunarinnar. Þessi fyrirtæki reyna að nýta eins og kostur er vinnuafl og
tækjabúnað í nágrenni við virkjanirnar og ráða almennt bóndann í vinnu við að sjá um eftirlit og viðhald
á virkjuninni. Bóndinn fær þá þjálfun í þeim verkefnum sem hann þarf að sinna og er til staðar ef eitthvað
óvænt kemur upp á.
Með þessu móti hefur viðkomandi bóndi í senn tekjur af því að leigja vatnsréttindin og af vinnu við að
sinna virkjuninni. Þar sem tekjustreymi hans frá virkjuninni er háð því að rekstur og viðhald séu í góðu
lagi og að rösklega sé brugðist við ef eitthvað ber út af, þá er hann án nokkurs vafa besti maðurinn til
að halda virkjuninni gangandi. Í þessu ferli er því hugað jafnt að efnahags-, samfélags- og
umhverfisatriðum á viðkomandi svæði.
Auk þess að hafa veitt fjármagni til þess að kortleggja alla virkjunarkosti í Noregi styrkir norska ríkið
samtök smávirkjanabænda svo þau geti haldið út öflugri starfsemi. Samtökin eru með einn mann í fullri
vinnu í Osló og síðan fá stjórnarmenn laun fyrir sín störf.
Fjárfestar í Evrópu hafa mikinn áhuga á að fjárfesta í smávirkjunum í Noregi, frá þeim kemur ódýrt
fjármagn (3% vextir) og eru þeir meðeigendur í flestum ef ekki öllum fyrirtækjum sem bjóða bændum þá
þjónustu að leigja út vatnsréttindin til langs tíma og sjá um fjármögnun og allan nauðsynlegan
undirbúning og hönnun.
Lykillinn að því að uppbyggingin hefur gengið hratt er að það hefur verið samkeppni á markaðnum milli
fyrirtækjanna svo bændur hafa að jafnaði úr einhverjum mismunandi tilboðum að velja.

Mynd 1 Smávirkjun í Noregi
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2. NVE – systurstofnun Orkustofnunar í Noregi
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er frá fornu fari systurstofnun Raforkumálaskrifstofunnar
og síðar Orkustofnunar í Noregi, en hefur haldið fjölþættum verkefnum í meira mæli en Orkustofnun í
gegnum síðustu ár og áratugi. NVE lét meta með reiknilíkani sem byggir á úrkomu og landslagi hvert
rennslið er í öllum ám í Noregi, sem ekki var búið að skilgreina í verndarflokk. Síðan var gert gróft
kostnaðarmat á kostunum og þeir flokkaðir í tvennt, það er að segja hagkvæma og óhagkvæmari kosti.
Hægt er að skoða þá virkjunarkosti sem eru ónýttir á vefslóðinni:
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1hOahSoFoIgeT6eeNqsfWtTw2M8tZTVn&ll=62.37698331903917%2C14.970221235001986&z=5

Mynd 2 Kort af smávirkjunarkostum í Noregi
Ef þysjað er inn á einstaka virkjunarkosti á kortinu má síðan velja rauðan punkt og þá koma upp
upplýsingar um virkjunarkostinn og hlekkur á nánari upplýsingar á vef NVE.
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Mynd 3 Upplýsingar á korti um Ommedal virkjunarkostinn sem er metinn vera 6,5 MW
Ef farið er inn á hlekkinn sem vísað er til koma upp allar upplýsingar um virkjunarkostinn:
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Mynd 4 Upplýsingar á vef NVE um virkjunarkostinn
Virkjanir eru ekki leyfðar í þjóðgörðum en stundum eru veitt virkjunarleyfi í vernduðum vatnsföllum með
skilyrðum um t.d. hversu mikið af vatninu má nýta.
Í Noregi þarf ekki leyfi NVE fyrir virkjunum sem eru minni en 1 MW heldur afgreiða sveitarfélögin þær
umsóknir. Fyrr var miðað við 100 kW. Starfsmaður samtaka smávirkjanabænda mælir ekki með þessu
fyrirkomulagi, hann telur að þetta hafi verið skref aftur á bak. Ástæður þess eru að afgreiðsla
sveitarfélaganna verður stundum annað hvort eða, þ.e.a.s. að virkja eigi allt eða ekkert, þar sem nándin
við hagsmunaðila gerir sveitarstjórnarstiginu erfitt fyrir að gera upp á milli aðila.
NVE setur almenn skilyrði fyrir leyfunum eins og t.d. lágmarks vatnsmagn á yfirfalli, sem er að jafnaði í
öllum leyfum. Hæsta og lægsta yfirborð á inntakslónum er einnig skilgreint, staðsetning fiskistiga, og
hvernig staðið skal að því að stöðva og keyra aftur upp virkjun.
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Allar upplýsingar um leyfin eru opinberar og segja má að hver virkjun eigi sína heimasíðu. Ef fleiri en
einn umsækjandi sækir um leyfi fyrir sömu virkjun er það þeirra vandamál en ekki NVE. Ekki má byrja
að byggja fyrr en leyfið frá NVE er komið. Þegar NVE gefur út leyfi þarf ekki byggingarleyfi frá
sveitarfélaginu.
Leyfin er hægt að skoða á síðunni:
https://www.nve.no/konsesjonssaker/?ref=mainmenu&fbclid=IwAR1Bgdk2BChm6zKM6HlwVzCwRggs
v9BU6PO5shttoEbfFe-ixL_nb2ZnwPo

Mynd 5 Útgefin leyfi á vef NVE

Þegar búið er að taka við umsókn er umsóknin auglýst í 6 vikur í dagblöðum og boðið er upp á
kynningarfund fyrir hagaðila á svæðinu þar sem hægt er að koma með athugasemdir.
Hægt er að fylgjast með öllu sem er í gangi á netinu og má hér sjá lista um það sem er í ferli hjá þeim
á hverjum tíma og hvenær frestur til að gera athugasemdir rennur út.
https://www.nve.no/konsesjonssaker/?ref=mainmenu&fbclid=IwAR2s5_z3o2RawXaG7M4Bwm1y5OJ
HL8WeET7X821Wto4XSMONaFCYjxyFU1A
Bestu virkjunarkostirnir í smávirkjunum eru þegar nýttir í Noregi en samkvæmt skýrslu
smávirkjunarsamtakanna eru u.þ.b. 400 virkjunarkostir eftir. Það gerist æ oftar að NVE hafnar
hugmyndum að virkjunum í vatnsföllum sem sótt er leyfi fyrir, ef marka má skýrslu
smávirkjanasamtakanna fyrir árið 2018.
http://www.smakraftforeninga.no/wp-content/uploads/2018/09/Sm%C3%A5kraftrapporten-2018.pdf
Gefnar hafa verið út handbækur um umhverfismat og mat á verðmætum í tengslum við umhverfismat.
8

Kortlagðir voru 8000–9000 virkjunarkostir allt að 18TWh.
Í kjölfar þess að möguleikarnir voru kortlagðir fékk NVE hundruð umsókna um virkjanir á nokkurra ára
tímabili. Það varð því að gera átak í afgreiðslu umsóknanna og skipuleggja vinnuna eins vel og nokkur
kostur var.
Það var lykilatriði við afgreiðslu á mörg hundruð umsóknum að grúppa þær saman eftir landssvæðum,
þannig að hægt væri að halda sameiginlega kynningarfundi, auk þess sem umhverfisaðstæður voru þá
svipaðar fyrir kostina.
Afgreiðslu umsókna er frestað ef dreifikerfið er ekki tilbúið til að taka við virkjuninni. Haldnir eru
reglubundnir fundir með heimamönnum og farið er á staðinn til að skoða aðstæður og sjá hvar og hvernig
gengið verður frá inntaki, pípu eða göngum eða virkjun og oft kemur NVE með tillögur að breytingum á
grundvelli sinnar skoðunar og/eða athugasemda í auglýsingaferlinu.
Hagaðilum er boðið að vera með í vettvangsskoðun sem oft er farin í þyrlu til að spara tíma þar sem
fyrirhugað inntaksmannvirki getur oft verið langt uppi á fjöllum.
Afgreiðsla umsókna um virkjunarleyfi getur einnig verið með þeim hætti að henni sé hafnað án skoðunar,
það gerist ef um ágreining er að ræða, litlar upplýsingar eru um verkefnið eða ef verkefnið er metið vera
óhagkvæmt.
Miðað er við að lágmarksrennsli sé ekki virkjað, hvorki á vetri né sumri, þannig að vatnsföll verði aldrei
vatnslaus.
Það er hluti af umsóknargögnum að senda inn myndir af vatnsföllum með mismiklu vatnsmagni. Það
kemur fyrir að gerðar eru mjög miklar breytingar á virkjunarhugmynd vegna umhverfissjónarmiða.
Ekki er greitt auðlindagjald af nýtingu á vatnsföllum í Noregi, þar sem þau eru og verða að vera í eigu
norskra bænda en fjárfestar greiða fyrir afnotin af þeim.

3. Félag smávirkjanabænda í Noregi
Á
heimasíðu
félagsins
Småkraft
Foreninga
má
kynna
sér
starfsemi
félagsins
(https://www.smakraftforeninga.no/kontakt/). Í samtökunum eru þeir aðilar sem þjónusta
smávirkjanabændur, þeir sem eiga land með vatnsfalli sem hægt er að virkja og þeir sem hafa áhuga á
smávirkjunum.
Meðlimir í félaginu eru með u.þ.b. 400 vatnsaflsvirkjanir í rekstri og síðan eru 200 meðlimir í
undirbúningsvinnu vegna virkjanaframkvæmda. Aðilar eru með virkjanir á stærðarbilinu frá 20 kW til 10
MW.
Stór hluti af starfsemi félagsins gengur út á að vera í forsvari fyrir hagsmuni smávirkjanaaðila bæði
gagnvart stjórnmálamönnum, samfélaginu og fjölmiðlum.
Starfsmenn félagsins eru þrír en þar af er aðeins einn staðsettur í Osló en nokkur fyrirtæki hafa valið að
styrkja rekstur félagsins.
Félagið heldur á hverju ári þriggja daga ráðstefnu um málefni sem varða smávirkjanir. Í ár var ráðstefnan
haldin í Molde og búið er að velja staðsetningu fyrir árin 2020 og 2021. Árið 2020 verður ráðstefnan í
Stavanger og árið 2021 verður hún haldin í Bergen.
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4. Smávirkjanafyrirtækið Clemens Kraft
Clemens Kraft (clemenskraft.no) er einn stærsti aðilinn í uppbyggingu á litlum vatnsaflsvirkjunum í
Noregi. Þeir reka 34 virkjanir, 10 eru í byggingu og fjöldi virkjana er í undirbúningi. Fyrirtækið stefnir á
að ná 600 GWh framleiðslugetu árið 2021.

Mynd 6 Uppbygging virkjana á vegum Clemens
Þeir lýsa aðferðafræði sinni á heimasíðunni en henni er lýst sem þremur megin skrefum, það er að segja
hönnunarstigi, byggingarstigi og rekstri. Þeir segjast aðeins vinna verkefni sem þeir hafa trú á.
Grundvöllurinn er að virkjunarkosturinn sé til staðar í grunninum hjá NVE yfir virkjanakosti. Þeir meta
síðan verkefnið með tilliti til hagkvæmni. Eftir að niðurstaða kostnaðarútreikninga liggur fyrir er tekin
ákvörðun um það hvort farið er í næsta skref, þ.e.a.s. að byggja virkjunina.
Áður en hafist er handa við að byggja er komið á fót hlutafélagi um uppbygginguna og reksturinn. Oftast
er félagið í sameiginlegri eigu Clemens Kraft og landeiganda (vatnsréttarhafa). Því til viðbótar fær
vatnsréttarhafin tekjur fyrir vatnsréttindin. Clemens sér um að fjármagna verkefnin. Næst er gengið til
samninga við alla verktaka og síðan hefst byggingin.
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Þegar virkjanirnar eru tilbúnar tekur Clemens Kraft við rekstrinum en oft í samstarfi við aðila í nágrenni
virkjunarinnar. Tekjurnar eru háðar raforkumarkaðnum en síðan þarf að tryggja gott viðhald til að líftími
virkjananna verði sem lengstur.
Clemens Kraft greiðir eigendum vatnsréttinda yfirleitt hlutfall af heildar tekjum en ekki hlutfall af hagnaði.
Þeir segja reynsluna hafa sýnt að þetta sé hagstæðara fyrir bændur og skapi meira traust, þar sem hægt
er að halda því fram að hægt sé með bókhaldsæfingum að sýna fram á að það sé enginn hagnaður
þegar raforkuverð er lágt. Prósentur af heildartekjum eru að sjálfsögðu lægri heldur en þær prósentur
sem menn fá greiddar af hagnaði hjá öðrum fyrirtækjum. Niðurstaðan getur samt verið hagstæðari fyrir
bændur til lengri tíma litið.
Þegar gengið er frá samningum við landeiganda (vatnsréttarhafa) er tilgreint til hversu langs tíma
samningurinn er gerður og er það gjarnan 40 – 60 ár. Síðan er tilgreint á hvaða kjörum landeigandi getur
keypt virkjunina að þeim tíma loknum.
Virkjanir Clemens kraft eru með ýmsu móti eins og sjá má á vef þeirra.

Mynd 7 Romøyri kraftverk í eigu og rekstri Clemens

5. Småkraft AS
Fyrirtækið Småkraft AS reisir einnig og rekur virkjanir í samstarfi við bændur á sama hátt og Clemens
kraft. Þeirra virkjanir eru allar með staðlað útlit þannig að þær þekkjast um leið. Fyrirtækið vinnur með
sambærilegum hætti og Clemens kraft, nema hvað þeir greiða fyrir hlutfall af hagnaði.
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Mynd 8 Ytre Alsåker Powerplant
Hjá fyrirtækinu er lögð áhersla á góða samvinnu við landeiganda og að kaupa þjónustu í nágrenni við
virkjunina bæði fyrir rekstur, byggingu og viðhald eftir því sem nokkur kostur er. Þeir benda einnig á að
skatttekjur af rekstrinum nýtist í heimabyggð.

Mynd 9 Hugmyndarfræði Småkraft um smávirkjanir
Fyrirtækið er með smávirkjanir um allan Noreg eins og sjá má á næstu mynd.
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Mynd 10 Smávirkjanir í eigu Småkraft í Noregi
Uppbygging gekk mjög hratt fyrir sig hjá fyrirtækinu og þá sérstaklega á árunum 2008 til 2017. Þeir eru
með miðlægt stjórnkerfi sem er í gervihnattasambandi við virkjanirnar og fylgist með rekstri þeirra.
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Heimildaskrá
NVE. 6. júní 2019.
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonsbehandling-av-vannkraft/smavannkraftverk/?ref=mainmenu&fbclid=IwAR1fhPcGdFQChQn69UsJmlj1_wOOcPNqGRlVyDROEbwH
KBtpGQFYNUOMxmo
http://www.smakraftforeninga.no/wp-content/uploads/2018/09/Sm%C3%A5kraftrapporten-2018.pdf
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