
Nord-Norsk Småkraft

og

SulisKraft

Prosjekter i Sulitjelma



Eiere

SulisKraft

– Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66%

– Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken 

og Valffarjohka

– Grunneier stiller strenge krav til miljø og opplevelse ved prosjektene

Nord-Norsk Småkraft

– Eies av SKS Produksjon, Ballangen Energi, Nord-Salten Kraft, 

Rødøy-Lurøy Kraftverk og MiljøKraft Nordland





Miljø

• Mål om norsk 

fornybarandel på 67,5 % 

i 2020 (58 % i 2005)

• Regjeringen satser på 

småkraft, blant annet 

med el-sertifikater 

• Fauske kan også bidra



Utslippsgevinst vannkraft

Rapport fra Vattenfall 2010, Vattenfall Wind Power 

Certified Environmental Product Declaration of 

Electricity from Vattenfall´s Wind Farms

Våre 5 kraftverk er planlagt å gi en   

årlig produksjon på 38 400 000 kWh 

Dette forsyner årsforbruket til 1920 

eneboliger, 2/3 av Fauskes eneboliger

Tilsvarer 36 864 tonn CO2 fra kullkraft

Tilsvarer 16 270 tonn CO2 fra gasskraft



Konsekvenser for miljø
• All produksjon og bruk av energi har miljøkonsekvenser. Utbygging av mikro- mini- og 

småkraftprosjekter er i utgangspunktet positivt sett i et miljøperspektiv, fordi de ikke fører med seg 

utslipp av klimagasser. I tillegg kan utbygging av slike kraftverk bidra til å opprettholde bosettingen i 

distriktene, rapport Naturvernforbundet

• Men……

– Bortfall av vannføring
• Det må gå vann i elva etter utbygging

– Redusert artsmangfold
• Gode miljørapporter der det tas hensyn til funn

– Konsekvenser for fisk
• Gode miljørapporter der det tas hensyn til funn

– Forandring i vanntemperatur

– Forringelse av landskapsopplevelse, rørgate, fossefall, anleggsveier

– Økt erosjon ut i elv grunnet anleggsveier
• Gode planer for trasevalg for aktuelle veier

• Men disse er til glede for grunneier og andre brukere av vanskelig tilgjengelig terreng, eks Balvannsveien, Lomiveien

– Sumvirkninger ???
• Kraftverk i områder med like topografiske og hydrologiske forhold

• Kan innebære at samme naturtype rammes hver gang



Storkraft kontra Småkraft
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Storkraft kontra småkraft

Mulighet for avbøtende tiltak
Kan være nettoinntekter 

i millionklassen

Næringsfond

Konsesjonskraft

Balvannsveien

Anlegg med begrenset 
økonomi

Rasteplass

Sti til inntaksdam

Tilrettelegging for 
friluftsliv



Konsesjon er ikke lik utbygging

• Etter gitt konsesjon skal det foretas en  investeringsbeslutning

• Investeringsbeslutning foretas for hver enkelt gitte konsesjon, 

ikke samlet for alle de som er gitt i området

• Avbøtende tiltak gjøres tilknyttet det enkelte prosjekt

• Små prosjekter kan veltes av mindre kostnadsøkninger

• Utbygging gjøres for å kunne hente ut verdier av egen eiendom, 

ikke for dugnadsdrift



Økonomi i prosjekter

Prisen på det enkelte kraftverkprosjekt utrykkes i kr/kWh, 

hva det koster å bygge ut en årlig produsert kWh

Ett typisk kraftverk bør koste mindre enn 5-6 kr/kWh

NVE anbefaler 4 – 5 kr/kWh «Veileder nr. 1/2010 NVE»

Eksempel: 

Sjønståfossen kraftverk, beregnede verdier

Årlig middelproduksjon 7,3 GWh eller 7 300 000 kWh

Beregnet kostnad 42,5 MNOK kr beregnet i 2012

42 522 000 kr / 7 300 000 kWh = 5,8 kr/kWh



Økonomi i prosjekter
• Før kraftverket er i drift

• Falleie

• Finansiering

• Forberedelse og konsesjonssøknad

• Prosjektering av anlegget

• Anleggsvei

• Vannvei, inntaksdam og rørgate / tunell 

• Bygg

• Elektro-mekanisk «el-mek»

• Nettilknytning

• Arrondering og landskapspleie

• Avbøtende tiltak

• Når kraftverket er i drift

• Årlig falleie

• Finanskostnader 

• Kraftpris, med store variasjoner

• Grønne sertifikater

• Innmatingskostnad, opptil 30% av inntekten

• Faste og variable driftskostnader

• Avbøtende tiltak



• Sjønståfossen

• Galbmejohka

• Granheibekken

• Valffarjohka

• Oterelva

Sjønståfossen

Galbmejohka

Granheibekken

Valffarjohka

Oterelva

Prosjekter

http://goo.gl/maps/ePmU4
http://goo.gl/maps/5K8Jv
http://goo.gl/maps/dfLto


• Utnytter fallet fra dagens terskel ved 
riksveien og ned mot Sjønstå

• Ingen nye store inngrep i terrenget

• Røret graves ned i veien hele lengden

• Kraftstasjon tilpasses lokal byggeskikk

• Kraftstasjon blir ikke synlig fra eller 
forstyrrende for husene på Sjønstå gård

• Kraftstasjon ligger utenfor Sjønstå gårds 
verneområde

• Nettilknytning til eksisterende nett nært 
kraftstasjon

Sjønståfossen kraftverk



Sjønståfossen kraftverk

Mange muligheter 

for bygg tilpasset 

omgivelsene.



Sjønståfossen kraftverk 



Sjønståfossen fisk
Utarbeidet av Ferskvannsbiologen



Sjønståfossen fisk
Utarbeidet av Ferskvannsbiologen



Galbmejohka kraftverk



• Ingen synlig rørgate. Skal bore 

rørgate inne i fjellet helt opp til 

inntak

Galbmejohka kraftverk





Galbmejohka inntak



Galbmejohka inntak



Galbmejohka inntak



Galbmejohka kraftverk

• Kraftverket kan 

senkes ned i 

terrenget og 

dekkes over eller 

utformes tilpasset 

lokal byggeskikk

• Mulighet for 

innsyn og besøk



Galbmejohka kraftverk

• Deler av vannføringen i elva 

skal beholdes hele året 

• Styrt slipp forbi inntaket 

med vannmåling og lagring 

av data 

• Vann føres tilbake til begge 

elveløpene etter kraftverket

• Marginal endring for fisken



Galbmejohka kraftverk

• Statskog har et sterkt 

ønske om å forbedre 

Hellarmo som turmål

• Anlegges med 

universell utforming 

tilpasset personer med 

ulike handikap

• Fremhever Hellarmos

historie og kulturminner

• Mulighet for turer, fiske, 

overnatting og 

undervisning

• Etableres samtidig med 

kraftverket



Hellarmo stasjon 

forslag

Galbmejohka kraftverk



Ca 2,5 km ny 

linje til Dråvika

Galbmejohka nett



Galbmejohka hoveddata



Is Is





Galbmejohka fisk

• Prøvefiske på 5 stasjoner

• Flest fisk fanget på vestre løp

• Østre løp lite egnet for gyting

• Årsyngel kun fanget på stasjon 1 i 

vestre løp

• Mulig forbedrende tiltak

• Lede hoveddelen av vann til 

vestre løp

• Gytegrus og bedre 

tilrettelegging vestre løp

Utarbeidet av Sweco



Galbmejohka fisk



Galbmejohka fisk



Granheibekken



Granheibekken
• Inntak plasseres i et elvemøte og vil 

synes lite i terrenget

• Rørgaten graves ned i hele lengden

• Kraftstasjon utformes i henhold til 
lokal byggeskikk eller annen tilpassing

• Deler av vannføring i elva skal 
beholdes hele året gjennom kontrollert 
utslipp forbi inntak

• Gammelveien «opprustes» og gjøres 
bedre tilgjengelig

• Det kan opparbeides rasteplass eller 
lignende ved kraftstasjonen

• Nettilknytning til lokalt nett i Fagerli





Granheibekken



Granheibekken hoveddata



Granheibekken nettilknytning
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Granheibekken nettilknytning



Valffarjohka kraftverk





Valffarjohka kraftverk

• Ønskes plassert i gamle 
Fagerli kraftverk

• Planlegges som visnings-
kraftverk med renovering 
av deler av gjenværende 
bygninger

• Rørgate graves ned fra 
inntaket og nedover til 
kraftverket

• Deler av vannføring i elva 
skal beholdes hele året 
gjennom kontrollert slipp 
forbi inntaket

• Nettilknytning til lokalt nett 
i Fagerli



Valffarjohka, historie



Valffarjohka hoveddata



Valffarjohka nettilknytning



Valffarjohka nettilknytning



Oterelva kraftverk



Oterelva kraftverk

• Ingen synlig rørgate, det skal bores fra kraftstasjon og opp til inntak

• Kraftstasjon planlegges innfelt i fjell for minimal synlighet og 
rassikring

• Bru over Oterelva etableres for allmenn ferdsel og reindrift

• Sti mot kraftstasjon opprustes

• Deler av vannføring i elva skal beholdes hele året gjennom 
kontrollert utslipp forbi inntak

• Nettilknytning kan gjøres ved påkobling til eksisterende linje ved nye 
Storelvvatn kraftverk. Kabeltrase nedgravd i tilkomststi



Oterelva hoveddata



Oterelva nettilknytning

Planlegges lagt i kabel i 

tilkomststi langs 

Otervatnet
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Otervatnet



• Sjønståfossen

• Galbmejohka

• Granheibekken

• Valffarjohka

• Oterelva

• Sumvirkninger ?
• Kraftverk i områder med like topografiske og hydrologiske forhold

• Kan innebære at samme naturtype rammes hver gang
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Miljøvurderinger alle kraftverk

Eksterne konsulenter, Multiconsult og Sweco.

• 3  Virkning for miljø, naturresurser og 
samfunn 

• 3.1  Hydrologi 

• 3.2  Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 

• 3.3  Grunnvann 

• 3.4  Ras, flom og erosjon 

• 3.5  Rødlistearter 

• 3.6  Terrestrisk miljø 

• 3.7  Akvatisk miljø 

• 3.8  Landskap og inngrepsfrie naturområder 
(INON) 

• 3.9  Kulturminner og kulturmiljø 

• 3.10  Reindrift 

3.11  Jord- og skogressurser 

3.12  Ferskvannsressurser 

3.13  Brukerinteresser 

3.14  Samfunnsmessige virkninger 

3.15  Kraftlinjer 

3.16  Dam og trykkrør 

3.17  Ev. alternative utbyggingsløsninger

3.18  Samlet vurdering

3.19  Samlet belastning 

Avbøtende tiltak 

4.1  Tiltak i anleggsperioden 

4.2  Minstevannføring 

4.3  Anleggstekniske innretninger 

4.4  Vegetasjon 

4.5  Avfall og forurensning 



• Takk for oppmerksomheten


