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NVE notat – tolkning av hva som omfattes av O/U- prosjekter i 

overgangsordningen for elsertifikater 

 

Notatet klargjør for hvordan NVE tolker hva som omfattes av opprustning- og utvidelsesprosjekter 

(O/U- prosjekter) i overgangsordningen for elsertifikater.  

Bakgrunn 

Stortinget vedtok den 19.6.2015 å utvide overgangsordningen for elsertifikater til å omfatte alle nye 

vannkraftverk med byggestart etter 1. januar 2004 og idriftsettelse før 1. januar 2012 (lov om 

elsertifikater § 8). Utvidelsen trådte i kraft fra 1.januar 2016. Det er presisert i forarbeidene til 

lovendringen (Prop. 97 L (2014-2015), Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon), 

kapittel 4) at utvidelsen ikke omfatter økt produksjon som følge av opprustning og utvidelse i 

eksisterende anlegg (O/U-prosjekter) med byggestart før 7. september 2009. Ved behandling av 

søknader om godkjennelse for elsertifikater i overgangsordningen har det blitt etterlyst en presisering 

av hva NVE legger i begrepet et O/U- prosjekt.  

I Retningslinjer fra OED for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer fra 2012 (side 20) 

har Olje- og energidepartementet (OED) presisert hvordan begrepene opprustning og utvidelse er å 

forstå. Denne tolkningen er basert på den forståelsen NVE har lagt til grunn siden tidlig på 1990-tallet, 

jf. rapport: Opprusting og utvidelse av vannkraftverk – Sluttrapport: ISBN 82-410-0187-8, datert 

04.03.1993. Sluttrapporten ble utarbeidet av NVE i samråd med OED og bransjen.  

Forståelsen ble også lagt til grunn for faglige innspill sendt fra NVE til OED ved behandling av 

endringer i lov om elsertifikater i 2015.  

NVEs tolkning 

NVE legger følgende tolkning til grunn for å definere hvilke anlegg som defineres som O/U i 

overgangsordningen: 

Med opprustning menes:  

 Å redusere falltapene, bl.a. ved å utvide tverrsnittene i vannveiene. 

 Å modernisere og automatisere kraftverkene for å øke den totale virkningsgrad, redusere 

driftsutgiftene og forbedre driftssikkerheten. 

Med utvidelse menes: 

 

 Å overføre vann fra hittil ikke utnyttede felt, eller føre vann fra ett felt til et annet som kan 

nytte det bedre. 

 

 Å øke eksisterende magasiner eller etablere nye 
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 Å nytte fallhøyden bedre, enten ved å bygge helt nye kraftverk eller ved å heve overvannet 

og/eller senke undervannet. 

 

 Å øke maskininstallasjonen for å få mer disponibel effekt under topplast og redusere 

flomtapene. 

 

 

Dersom et kraftverk omfattes av ett eller flere av disse kulepunktene, vil det ikke ha rett til 

elsertifikater i overgangsordningen.  

  


