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2 Investeringsmuligheter innenfor fornybar kraft 

3 Sentrale utfordringer som må løses på kort sikt 

1 Sentrale utviklingstrekk innenfor kraftproduksjon 



Store markedsmuligheter for norsk kraft mot Europa 

Omfattende utbygging  
av ny infrastruktur 

Klimafokus 

Mye ny fornybar energi 

Nedleggelse av  
termisk kraftproduksjon 

Stort behov for ny 
fleksibel/regulerbar 

kraft 



Fare for et betydelig kraftoverskudd i Norge/Norden 

Begrenset nasjonal 
 kraftetterspørsel 

Utvidet nettkapasitet 
 til nye markeder 

Store mengder ny  
fornybar kraft 

Risiko for lave kraftpriser og 
reduserte resultatbidrag 



Ny miljølovgivning truer AEs kraftproduksjon 

•  Ny og omfattende miljølovgivning har blitt 
innført i Norge i løpet av kort tid 

•  Fare for fragmentert behandling av fornybar 
kraft pga. manglende koordinering mellom 
sektormyndigheter (DN, MD, NVE, OED) 

•  Betydelig risiko for nye byrdefulle pålegg for 
eksisterende og ny kraftproduksjon (redusert 
produksjonsgrunnlag) 

 

Vanndirektiv Naturmangfoldslov 

Laksefiskelov/ 
Lov om nasjonale  

laksevassdrag 

Revidert plan- og 
bygningslov 



1 Sentrale utviklingstrekk innenfor kraftproduksjon 

3 Sentrale utfordringer som må løses på kort sikt 

2 Investeringsmuligheter innenfor fornybar kraft 



Stor portefølje av fornybare kraftprosjekter 

•  AE har i løpet av det siste 10-året bygd opp en betydelig portefølje av 
prosjekter som er utbyggingsklare om kort tid 

•  Prosjektporteføljen gir AE et betydelig industrielt handlingsrom, dvs. man kan 
ta i bruk rettigheter som understøtter industriell utviklingsretning 

•  Innføringen av et norsk/svensk elsertfikatmarked gir en vesentlig 
verdistigning på prosjektporteføljen forutsatt utbygging innen 2018 

•  Fornybare kraftprosjekter er kapitalkrevende, men representerer betydelig 
langsiktig verdiskaping 

 



Innholdet i prosjektporteføljen (byggeklare prosjekter innen 
2018)? 

Hel- og deleide vannkraftprosjekter i Agder 
Prosjektportefølje på ca. 700 GWh 

Deleierskap i Småkraft AS 
Prosjektportefølje på ca.  400 GWh (AE) 

Deleierskap i SAE Vind 
Prosjektportefølje på ca. 1200 GWh (AE) 

Deleierskap i Dalane Vind 
Prosjektportefølje på ca. 200 GWh (AE) 



Prosjekter som klargjøres for bygging i 2012. 

Brokke Nord/Sør 

 

•  Produksjonsøkning på ca. 140 GWh/år 

•  Ny kraftstasjon i parallell med eksisterende 

•  Anbudsgrunnlag planlegges utsendt i februar 

•  Prosjektet legges frem for styret i AE den 19.06.2012 

 

Iveland II 

•  Produksjonsøkning på ca. 175 GWh/år (AE ca. 120 GWh/år) 

•  Ny kraftstasjon + produksjonsøkning i eksisterende stasjoner 

•  Tilbudsfristen for prosjektet var 16.01.2012 

•  Prosjektet legges frem for styret i AE den 14.02.2012 

 



1 Sentrale utviklingstrekk innenfor kraftproduksjon 

2 Investeringsmuligheter innenfor fornybar kraft 

3 Sentrale utfordringer som må løses på kort sikt 



Avgjørende at man løser ”logistikkutfordringene” 

•  Kapasiteten i det norske sentralnettet og mot utlandet må styrkes raskt. 
Ingen er tjent med ”innelåst” kraftproduksjon 

•  Det må etableres handelsmodeller som legger til rette for leveranse av 
regulerbar kraft til Europa. 

•  Man må effektivisere konsesjonsprosessene og i større grad samordne 
konsesjonsprosessene for nye produksjons- og nettanlegg. 

•  Miljøtiltak for eksisterende og nye kraftverk må følge vassdragslovgivningen 
og koordineres med konsesjonsprosessene. 

 



Takk for meg! 


